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DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB
naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Investice od 30 000 Kč

Upsání a převod bez poplatků

Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

Základní prospekt nabídkového programu dluhopisů je schválen Českou
národní bankou podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT a je uveřejněn na
www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Prostředky získané z dluhopisů jsou využity především pro nákup
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky, jejich zhodnocování
a následný prodej.

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

Dluhopisy jsou volně převoditelné rubopisem, převod a upsání není nijak
zpoplatněno.

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

Držitel dluhopisu je oprávněn požádat o mimořádný odkup s dvouměsíční,
případně tříměsíční výpovědní dobou.

Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít v sídle společnosti e-Finance, a.s.
v Brně na ulici Bratislavská 234/52, nebo si její zaslání můžete objednat pomocí
objednávkového formuláře na www.e-finance.eu/dluhopisy.

Dluhopisy je možné objednat na www.e-ﬁnance.eu nebo  515 555 555

TIPY
www.eﬁhotel.cz
+420 515 555 500
rezervace@eﬁhotel.cz

HOTEL V CENTRU BRNA S PARKOVÁNÍM
Cena od 1 100 Kč/noc/2 osoby (Při objednání na www.eﬁhotel.cz použijte slevový kód: metro4)
•
•
•
•
•
•

88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2
Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
Kongresový sál až pro 100 osob
Restaurace
Wellness, ﬁtness a venkovní bazén
Hotelové taxi do centra Brna zdarma

Hotel v centru Brna

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ
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Václav Neužil

pro důchod
bez starosti

Autoři
pohádek
nesmí dělat
z dětí blbce

telefon:

233 321 850
INZERCE

Brno,
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Brněnská MHD slaví.
Vznikla před 150 lety
SRDCE KARDINÁLA

Odkaz Tomáše Špidlíka
připomíná památník ... str. 4

BIZARNÍ ZÁVISLOST

Sluneční paprsky jsou jako
droga, ohrožují život ... str. 8

Dopravní podnik města Brna nechal k výročí zrekonstruovat historickou tramvaj s označením 4MT přezdívanou Plecháč, která po Brně jezdila v 50. letech.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

Nejdříve fungovala jen
jedna trať v létě.
Za 150 let se ale rozrostla
MHD do všech částí
Brna. Městská doprava je
zde starší než v Praze.
MAREK OSOUCH
BRNO | „Včera o sedmé hodině večer
zařízena byla první jízda na zkoušku na
koňské dráze brněnské, a sice na trati
z Kiosku do Kartous,“ informovaly noviny Moravská Orlice o tom, jak 17. srp-

na roku 1869 v Brně začal provoz první
tramvajové trati a byly tak položeny základy brněnské hromadné dopravy.
O uplynulém víkendu, přesně 150 let
od této první jízdy, na místě někdejšího
začátku trati u Moravského náměstí, odhalil brněnský dopravní podnik historickou ceduli označující tuto první kolejovou dráhu v Brně a stejně jako před 150
lety odtud následně vyjela koněspřežka
do Králova Pole. Následovala ji i nově
zrekonstruovaná historická tramvaj
s označením 4MT přezdívaná Plecháč,
která po Brně jezdila v 50. letech.
Původně trať do Králova Pole fungovala jen v létě, protože vozy byly otevřené. „Koněspřežka byla ale i tak nejpohodlnější dopravou, lepší než kočáry. Cen-

trum Brna sice pokrývala dlažba, ale do
Králova Pole vedla místy hliněná cesta,
což drncalo a bylo to obtížnější pro
koně,“ vysvětluje provozní ředitel dopravního podniku Jan Seitl.
Brno bylo hned třetím městem po
Vídni a Pešti, kde tramvajová trať v Rakousku-Uhersku vznikla, a tak se může
chlubit vůbec nejstarší městskou dopravou v celém Česku. Až o šest let později než v Brně totiž začaly jezdit vozy po
kolejích také v Praze.
Doprava ale byla drahá, obyčejní lidé
si ji pro běžné cestování nemohli dovolit. Jedna jízda „koňkou“ stála 15 krejcarů, děti platily polovinu. Z denní mzdy
by člověk mohl zaplatit jen sedm jízd.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

TELEVIZNÍ PODZIM

Roden vyšetřovatelem, živelná
Jandová v talkshow
... str. 10

NÁROD CHALUPÁŘŮ

Kvůli chatě se Češi udřou, ale
míří tam i za sexem ... str. 12 a 13
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Srdce kardinála je zpět doma
Odkaz kardinála
Tomáše Špidlíka
připomíná v jeho
rodných Boskovicích
památník ve tvaru srdce.
VERONIKA HORÁKOVÁ
BOSKOVICE | Modré srdce, které obepíná ocelový kříž, připomíná v Boskovicích zdejšího rodáka, kardinála Tomáše
Špidlíka. Výtvarnice Magdaléna Roztočilová se inspirovala erbem tohoto významného moravského kněze, na němž
se nachází heslo Ex toto corde, tedy
Z celého srdce.
Práce na návrhu a vyhotovení jí trvaly asi rok. Odhalení památníku místní
naplánovali na letošek, protože v prosinci by se Špidlík dožil sta let. Srdce se navíc nachází v parku s dětským hřištěm
v Bělské ulici, jen několik metrů od kardinálova rodného domu. Ve městě tak
chtěli vytvořit místo, kam se lidé budou
mít důvod vracet.
Kamenné srdce pokrývá mozaika
v různých odstínech modré barvy.
„Když jsem vymýšlela podobu památníku, hodně jsem nad osobností kardinála
Špidlíka přemýšlela. Došlo mi, že on
sám je umělec. Trochu jsem znervózněla, protože když má umělec vytvářet
umělecké dílo, jež má být památníkem
jinému umělci, jde takřka o nesplnitelný úkol. Nakonec jsem vycházela z kardinálova erbu, neboť ho podstatnou část
života doprovázel, a já se ho rozhodla
ctít,“ osvětlila námět Roztočilová.
INZERCE

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

Boskovický rodák Tomáš Špidlík zemřel před devíti lety, od soboty jej v parku v Bělské ulici připomíná srdce se železným křížem.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA
Inspirovala se i Špidlíkovou snahou
propojit východní a západní církev.
„Chtěl otevřít ekumenickou debatu. Proto jsem jako motiv mozaiky na srdci použila ukřižování a dva anděly na stranách,“ podotkla výtvarnice, která se
s kardinálem setkala jako dvanáctiletá
dívka. „Byl neuvěřitelnou charismatickou osobností. Působil na mě až přísně.
Když jsem si jeho život studovala nyní,
teprve mi došlo, že žil humorem a otevřeností. O to víc jsem si ho začala vážit,“ přiznala Roztočilová.
Kompletní zhotovení památníku včetně projektové dokumentace vyšlo na
600 tisíc korun. Přispěl kraj, Nadace
ČEZ a soukromí dárci. Za prvotním nápadem vytvořit v Boskovicích stálou
vzpomínku na kardinála Špidlíka stojí
senátorka a představitelka boskovické
jednoty Orel Jaromíra Vítková.
„Vybrali jsme Magdalénu Roztočilovou, protože orlům a skautům už vytvo-

řila památník obětem totalitního režimu, který se nám líbil. Je to mladá a nadaná umělkyně, která navíc pochází
z věřící rodiny a Boskovic,“ zdůvodnila
Vítková výběr autorky památníku.

Vstřícný a přátelský znalec
Tomáš Špidlík se narodil 17. prosince
1919 a postupně se stal nejvýznamnějším českým teologem žijícím v zahraničí. V roce 1940 vstoupil do jezuitského
noviciátu a kněžské svěcení přijal v holandském Maastrichtu 22. srpna 1949.
Vyučoval na univerzitách v Římě, je
považován za světově proslulého znalce spirituality křesťanského východu
a také propagátora české kultury. Papež
Jan Pavel II. Špidlíka v roce 2003 jmenoval kardinálem pro jeho celoživotní
úsilí ve studiu a praktické službě pro jednotu křesťanů. Významný český kněz
zemřel 16. dubna 2010 v Římě.

Boskovice Špidlík naposledy navštívil před patnácti lety. „Po celou dobu
jsem ho provázela a jeho osobnost mě
skutečně oslovila. Byl přátelský a vstřícný. Po návštěvě jsme zůstali v kontaktu,
často jsme si psali e-maily. Na svůj věk
byl v tomto směru velmi moderní. Plánovali jsme i další návštěvu na rok
2010, ale to se již bohužel nepodařilo,“
povyprávěla Vítková.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA hledá zaměstnance pro pracoviště v Josefově (Olomučany) na tyto pozice:
FAKTURANTKA NA PC, ŠITÍ, BALENÍ, ÚKLID, JEDNODUCHÁ OBSLUHA STROJŮ, VÝDEJ OBĚDŮ
Pozice jsou pro osoby se sníženou pracovní schopností – (INVALIDITA 1., 2. nebo 3. stupně)
Doprava z Blanska zajištěna,
z Adamova a Křtin dostupné autobusem
Stravování v místě pracoviště

Plánování směn dle potřeby
Možnost ubytování

Přestávky během práce
Příjemný kolektiv mužů i žen

Trend

Kontakt:
Ondřej Janů
776 519 934
janu@domestav.cz
Olomučany
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Brněnská MHD slaví.
Vznikla před 150 lety

Synagoga je
památkou.
Teď se má víc
otevřít lidem

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

A bohatší vrstvy zase i přes vyšší pohodlnost koňky jen pomalu měnily zaběhnuté zvyky a nechtělo se jim přesednout
z kočárů. Stalo se tak, že dopravní společnost zkrachovala. Po pár letech se
ale podařilo dopravu znovu oživit a velký rozmach pak nastal po roce 1884,
kdy koně táhnoucí vozy po kolejích nahradila parní tramvaj.
I ta dál sloužila pro převoz cestujících, ale více ji začaly využívat továrny
na dopravu nákladu. „Byla odbočka do
pivovaru, textilek nebo k nádraží. Jednu
dobu dokonce převažovala nákladní doprava nad osobní, protože na ní provozovatel více vydělával,“ tvrdí Seitl.
Když se později začalo přecházet na
elektřinu, i s nástupem nákladních aut
tato doprava ztrácela na oblibě. „Ještě
po druhé světové válce nákladní tramvajové vozy fungovaly, ale v 50. letech už
definitivně zanikly,“ podotýká Seitl.
Tramvaje jezdily i po ulicích, kde už
dávno koleje nejsou. Trať například vedla přes Dominikánské náměstí, po třídě
Kapitána Jaroše nebo po Kobližné na náměstí Svobody. Před druhou světovou
válkou bylo v provozu osm linek.
Tramvaje ještě do války doplnil další
dopravní prostředek – autobus. Obsluhovaly zejména vzdálenější části, třeba
Obřany, Bystrc či Tuřany. I když vůbec
první autobus brázdil Brno nedaleko
centra, když bylo třeba vyřešit dopravu
na Zemědělskou ulici k dnešní MendeloINZERCE

Patrně první brněnská linka vedla mezi náměstím Svobody, Mendlovým náměstím a Pisárkami.
FOTO | ARCHIV DPMB
vě univerzitě. Drobného ulice v té době
ještě neexistovala a dnešní ulice Milady
Horákové byla slepá. „Nahoru od Lužánek vedla jen Erbenova a Antonína Slavíka, tramvajová trať se tam ale kvůli
sklonu nedala postavit. Zavedli tam
tedy autobus, a to i proto, že se v té době
rozvíjela celá oblast Černých Polí,“ vysvětluje Seitl. Dnes tvoří autobusy
v podniku největší flotilu 339 vozů.
Hned rok po válce pod svá křídla brněnský dopravní podnik začlenil také
lodní dopravu na přehradě. Dnes jsou
plavby hlavně rekreační, dříve ale skutečně sloužily jako dopravní spojení.
Dokonce jednu dobu sloužila loď i jako

plovoucí obchod s potravinami.
V roce 1949 následně doplnil tramvaje, autobusy a lodě dosud poslední typ
dopravního prostředku v Brně, kterým
jsou trolejbusy. Jejich provoz se i přes
nahrazování autobusy v jiných městech
v 60. letech podařilo udržet. Dnes jsou
za to v Brně rádi i proto, že město tyto
vozy nezamořují emisemi. „Pamětníci
říkají, že na Brno zkrátka při centrálním
plánování nezbylo dost autobusů. A ty,
které dorazily, bylo třeba využít na obsluhu nových sídlišť,“ dodává Seitl
s tím, že zanikla jen jedna trolejbusová
linka – ta, co spojovala Komárov a Tuřany.

VYŠKOV | Vyškovská synagoga je
kulturní památkou. Status jí udělilo
ministerstvo kultury. Zdůraznilo
mimo jiné její unikátní umístění přímo na centrálním Masarykově náměstí. „Synagoga představuje jednu
ze stěžejních pamětihodností náměstí. Odbor památkové péče ministerstva kultury ocenil její umělecké a architektonické hodnoty,“ uvedl místostarosta Vyškova Josef Kachlík.
Novorománská stavba byla postavena v roce 1885. Dnes ji využívá
k bohoslužebným účelům Církev československá husitská. Město by rádo
investovalo do jejích oprav, pak by
se mohla synagoga víc otevřít veřejnosti. Nejprve je na řadě oprava krovů a střešního pláště. Pak město zvažuje obnovení v minulosti odstraněné dekorativní kované mříže lemující vrchol střechy. „Bude také vhodné
prověřit možnost dochování původních interiérových nátěrových vrstev, jako například hebrejských liturgických nápisů či dekorativní šablonové výmalby,“ uvedl referent pro
památkovou péči městského úřadu
Petr Bařinka. Město doufá, že díky
statusu památky bude moci lépe dosáhnout na dotace.
(sol)
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Česká republika

Můžete být pankáč a přitom
Dlouhá léta je oporou Dejvického divadla, ale
zásadního průlomu v kariéře se herec Václav Neužil
dočkal až po třicítce. „Asi jsem typ dlouhozrajícího
vína,“ usmívá se sympaťák, který si v nové výpravné
pohádce Hodinářův učeň zahrál mužskou sudičku.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Televize - film - divadlo. Václav
Neužil jde z role do role. Pohádek ale
dosud na kontě moc nemá. I proto ho
zlákala nová česká pohádka Hodinářův
učeň, která jde do kin. Kladná úloha sudičky ho prý herecky rozhodně nenudila. „Kvůli dobru z vás nemusí být suchoprd,“ říká muž, jehož veškerá koncentrace se nyní upíná k nové roli, která by
mohla být tou životní. V chystaném
snímku Davida Ondříčka se totiž promění v legendárního Emila Zátopka.
Při natáčení Hodinářova učně jste si
prý užil hodně blízkých chvil s divadelním kolegou a kamarádem Jaroslavem Pleslem. A to doslova, protože díky jednomu z kostýmů se z vás
stala i siamská dvojčata. Byla taková blízkost vůbec ještě příjemná?
Je pravda, že s Jardou jsme si říkali, že
kdybychom měli hrát s někým jiným,
mohli bychom s tím mít problém. Být
svázaný pod kostýmem leukoplastí s někým, kdo vám není libý, nebo ho moc
neznáte, by bylo opravdu nepříjemné.
Skutečně jsme si totiž zasahovali do
zón. (smích) Byli jsme takhle celý den,
navíc jsme si nemohli ani odskočit na
toaletu, protože to technicky zkrátka
nešlo. Ale jelikož se s Jardou Pleslem
známe nazpaměť a máme se rádi,
bylo to naprosto v pořádku.

Já sice obecně prezentování jakéhokoli
natáčení coby pohodu, srandu a odpočinek s kamarády nemám rád, ale je pravda, že natáčení Hodinářova učně bylo
zábavné v tom, že se při něm sešli lidé,
kteří se znají hodně dlouho a mají hodně podobný vztah k světu, podobný humor. To bylo skvělé, to je naprostá pravda. Navíc jsme cestovali po nádherných
lokacích – natáčelo se například v Mikulově, na Cuknštejně a také hodně v přírodě. To s sebou ale samozřejmě neslo
fakt, že natáčení provázelo velké cestování, které bylo celkem vyčerpávající.
Potom několik hodin někde sedíte, čekáte a najednou někdo zavolá: „Tak jedeme!“ a vy se musíte během
okamžiku zmobilizovat a
podat
výkon.
Hlavně v tomhle vidím
nároč-

nost herecké profese. Zaplať pánbůh, že
potom jste na place s někým, koho máte
rád. Nechci si ale rozhodně na nic stěžovat. Děláme to dobrovolně a nikdo nás
k tomu nenutí.
Naposledy jste si v pohádkovém
žánru zahrál záporáka, a to v Sedmeru krkavců. Tentokrát se spolu s Ja-

roslavem Pleslem představíte jako
dobré sudičky. Líbilo se vám být tentokrát na straně dobra?
Je pravda, že na rozdíl od Sedmera krkavců, kde jsem hrál takového prince-hajzlíka, tentokrát ztvárňuji opravdu
zastánce dobra. Kladné postavy bývají
u herců méně oblíbené, protože jsou prý
nudné. My jsme ale s Jardou Pleslem
zjistili, že to tak nemusí být. Provázíme
hlavního hrdinu v nejrůznějších situacích, přejeme mu jen to nejlepší a pomáháme mu velmi zábavnou cestou. Zároveň jsme ale cool a velmi sexy! (smích)
Chci tím říct, že dobro nemusí být nudné a nemusí z vás kvůli němu být suchoprd. Můžete být klidně pankáč a sloužit
dobru.
Pohádek se u nás točí stále celkem
dost, ale liší se kvalitou. Co vás dokáže na tomhle žánru odradit? Jinými slovy – jak se dá pohádka zkazit?
Když autoři dělají z dětí blbce a podceňují jejich přirozenou inteligenci a intuici. Když jim servírují něco, co není pravda, protože si myslí, že na pravdu nejsou dostatečně připravené. Když se tím
pádem pak pro mě pohádka stává povrchní a černobílá.
Váš synek je ještě hodně malý, takže hádám, že s ním hrané pohádky
zatím nesledujete. Vzpomínáte si
ale, jaké pohádky jste měl jako dítě
nejraději vy?
Právě takové, v jakých nedocházelo
ke zbytečným zjednodušením. V pohádce by sice dobro vyhrát mělo,
ale cesta k tomu je rozmanitá a těžká. Jako dítě si nesmíte být jisté,
zda to celé dobře dopadne. Musíte být napnuté, bát se o hrdinu
a fandit mu. Pro mě byly takovými pohádkami S čerty nejsou žerty,
O statečném kováři nebo Dařbuján
a Pandrhola. Ty jsem měl moc rád. Se
synem na ně máme ale ještě čas. Zatím
je u Krtečka.

Zábavná pohádka, kamarád na
place, navíc se v ději střídají
nádherné české kouty…
To všechno působí jako natáčení snů. Je ale realita při natáčení skutečně tak idylická?

Václav Neužil
devětatřicetiletý rodák z Plzně
je absolventem brněnské JAMU
■ od roku 2006 je členem souboru
Dejvického divadla
■ objevil se třeba ve filmu Dukla 61,
seriálech Dabing Street či Svět pod
hlavou, nedávno si zahrál sám sebe
v seriálu Zkáza Dejvického divadla
■ jeho ženou je Lenka Neužil Stárková –
sestra Eriky Stárkové, která hrála
transsexuálku Dášu v seriálu Most!
■
■

FOTO | HERMINAPRESS

Pojďme se zastavit ještě u jedné
role. Jak se tak dívám na váš sestřih
– lépe řečeno na pozvolna dorůstající vyholené vlasy nad čelem – musím se zeptat, v jaké fázi je natáčení
filmu o Emilu Zátopkovi, v němž hrajete hlavní roli?
Teď jsem nechával vlasy trochu pustnout, protože jsem měl volno. Ale na
konci srpna se znovu vrháme do hlavní
části natáčení, takže hotovo zdaleka
není. Vlastně máme téměř všechno před
sebou. To, co vidíte, je vlastně docela v
pohodě, bude hůř. Na place to pak ale
vypadá skvěle, protože Emil Zátopek
měl ustupující vlasy. Díky tomu, že
mám v civilu odholené čelo, mi pak
maskérka může dobře přilepit onen
ústup a vypadá to reálně.

Česká republika
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sloužit dobru
To, že se musíte částečně zbavit vlasů, určitě není tou hlavní věcí v rámci přípravy na roli našeho nejslavnějšího atleta. O náročnosti natáčení
jsme se sice bavili na začátku, ale
v případě filmu Zátopek jde přeci
jen o trochu jiný level.
Je to úplně jiný level. Něco takového
jsem dosud nezažil a jsem moc rád, že
mám tu příležitost. Taková role je pro
herce dárek. Mimochodem je to zrovna
případ toho, že i dobro může být zábavné, protože Emil rozhodně není záporná
postava. V tom jsem ze začátku měl trochu problém, protože jsem nevěděl jak
na něj jít. Nevěděl jsem, jak hrát chlapíka, který vlastně žil americký sen. Byl
to chudý kluk z osmi dětí z Kopřivnice,
který vybojoval pět olympijských medailí a stal se nejslavnějším běžcem své
doby a legendou dodnes. Věřím ale, že
jsem k němu spolu s Davidem Ondříčkem klíč nakonec našel.
V čem ten klíč spočívá? Jaký bude
Emil Zátopek ve vašem podání?
Chceme ho celkově odbožštit a sundat
z něj hrdinství. Co v životě dokázal, je
evidentní a o tom to také bude, ale chceme ho ukázat i jako člověka a jako normálního kluka. On byl neustále hravé
dítě a strašně veselý člověk. Každý,
s kým jsem o něm měl možnost mluvit,
mi potvrdil, že mu s ním bylo dobře.
Mám dojem, že to byl člověk, který běh
ve své době prožíval jiným způsobem
než ostatní. Dokázal se mu naprosto od-

dat a opravdu jít na hranici lidských sil
a ještě dál, protože si tím doslova vyběhal prostor pro svoji svobodu. Během
závodů působil jako supící zvíře,
a přesto ho všichni souputníci milovali.
On byl totiž plný života a díky běhu
opravdu šťastný. A šťastný člověk bývá
zábavný. Zároveň žil v těžké době, ta
ho svírala a on to musel řešit. Tak Emila
vnímám já.

FOTO | EVOLUTION FILMS/ZUZANA PANSKÁ

Od sudičky k legendě

V

Co nyní vy a běhání?
Stal jsem se běžcem. Trénuji od ledna
na Strahově. Musel jsem také zhubnout
asi sedm kilo, abych vypadal jako atlet.
V jednom rozhovoru jste před pár
lety řekl, že vaší zlomovou rolí je postava Filipa Marvana v seriálu Svět
pod hlavou. Je vám jasné, že teď budete už pro všechny Emil Zátopek?
Pokud se to stane, tak budu jedině rád,
protože si myslím, že se mi tím zároveň
otevřou dveře k dalším rolím. Díky
tomu se pak budu moct stát zase někým
jiným a na Zátopka se trochu zapomene. Doufám, že nezůstanu navždy jen
Emilem. To bych samozřejmě nechtěl.
Chci mu ale dát své srdce naprosto celé,
abych jím teď na chvíli pro lidi opravdu
mohl být.
Patříte k hercům, kterým se podařilo výrazněji prosadit až po třicítce.
Čím myslíte, že to je, že jste si na
svou chvíli musel počkat?
Nevím, možná jsem v sobě měl víc ne-

FOTO | LUCKY MAN FILMS - DUŠAN MARTINČEK

zkušenosti než jiní a zároveň míň odvahy být sám sebou, což kamera potřebuje.
Musíte mít takovou svou pevnost a vnitřní jistotu. Kamera totiž všechny strachy
a malé sebevědomí odhalí. Je možné, že
jsem typ dlouhozrajícího vína.
Hereckých příležitostí máte v posledních letech spoustu. Máte vůbec možnost užít si i nepracovní prázdniny?

pohádce Jitky Rudolfové Hodinářův učeň se stal Václav
Neužil sudičkou (horní foto).
„Vzniklo to už před pěti šesti lety, kdy
jsem dokončila film Rozkoš. S Vaškem Neužilem a Jardou Pleslem jsme
se bavili, že bychom mohli natočit
něco odlehčenějšího a popustit uzdu
zábavě,“ vzpomíná režisérka.
Výzvou je pak pro Neužila životopisný snímek Zátopek (foto vlevo) v režii Davida Ondříčka. „Bude to drama
politické i rodinné, obsahuje rovněž
jeho přešlapy a pády, snažím se,
abych mu nestranil,“ říká Ondříček.
Ty já si užívám. Zrovna včera jsem se
vrátil z Andalusie, kde jsem byl patnáct
dní u oceánu. Byť mám teď hodně zajímavé práce, tak jsem velmi přísný v dělení volného a pracovního času, aby fungovala určitá rovnováha. Myslím, že
obojího moc škodí. Měl jsem to tak
vždycky. Rád lenoším, ale mám také rád
svoji práci. A abych se na ni mohl pořád
těšit, je strašně důležité dopřát si volno.

INZERCE

www.unicorncollege.cz
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Kamil lhotáK: Pocta Juliu VerneoVi
olej na plátně, 1941, 50 x 65 cm
vyvolávací cena 2 mil Kč, dosažená cena 4,3 mil. Kč

Přijímáme
obrazy do podzimní aukce

Národní 7, Praha 1
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Bronzománie. Jste tanorektik?
V sedmdesáti
chtějí vypadat
na čtyřicet. A mají pocit,
že opálení k tomu patří.
Podle nich opálený
člověk vypadá zdravě,
zatímco bledý nemocně.

FOTO | RADEK CIHLA, MAFRA

Touha po kráse
a zdravém vzhledu
může přerůst v závislost
na slunci. Jenže mnoha
lidem přidává roky a
dokonce ohrožuje život.

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Tanorexie čili chorobná závislost
na opalování přináší dennodenní nutkání vystavovat své tělo paprskům od rána
do večera. Čím více, tím v očích tanorektika lépe. Dermatoložka Anna Jiráková se s takovými případy za svou praxi setkala několikrát. „Nejčastěji jde
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o mladá děvčata, která mají pocit, že výrazně do hněda zbarvená kůže je atraktivnější,“ uvádí Jiráková, která působí
na pražské Klinice preventivni dermatologie prof. Hercogové.
Tím, co lékaře v této souvislosti děsí
nejvíce, je razantně zvýšené riziko jak
melanomu, zhoubného kožního nádoru,
tak riziko ostatních kožních nádorů.
Zdravotní stránka přitom není jediná,
která dostává závislostí na slunci zabrat. Dlouhodobá intenzivní sluneční zátěž podporuje takzvaný fotoaging, tedy
urychlené stárnutí kůže vlivem slunečního záření. „Je v podstatě jedno, zda jde
o klasické slunce či solárium. Určitý
rozdíl je sice ve vlnové délce, ale účinek na kůži je prakticky stejný,“ vysvětluje Jiráková s tím, že toto urychlené
stárnutí je už během několika málo let
patrné na první pohled.
„Vznikají opravdu hluboké vrásky a
také se objevuje nerovnoměrné zbarvení kůže. Nejde o znamínka, ale o nápadné pigmentové změny. Kůže je také
více ochablá a vysušená,“ dodává.
Vedle touhy po zdravě vypadajícím

zevnějšku ovlivňuje závislost také to,
že vystavování organismu ultrafialovým paprskům zvyšuje o 30 až 50 procent tvorbu beta-endorfinu. Jedná se o
psychotropní látky stejné povahy, jako
je morfin nebo heroin.
„Přítomnost této látky může částečně
vysvětlovat atraktivnost slunečních paprsků,“ uvádí ve své studii profesor a
dermatolog David Fisher.
V našich zeměpisných šířkách se odborníci setkávají spíše se závislostí na
umělém slunci. Hlavní je orientace na
výsledek v podobě nápadně snědé pokožky za každého ročního období. Touha po ní, která přerůstá v regulérní závislost, není ale zdaleka jen záležitostí žen.
„Paradoxně jsem se setkal většinou s případy mužů. Většinou šlo o typy pánů,
kteří chtěli v sedmdesáti vypadat na čtyřicet, udržovali zdravý způsob života a
měli pocit, že k tomu neodmyslitelně patří také opálení. Takoví lidé se domnívají, že opálený člověk vypadá zdravě, zatímco bledý je nutně nemocný. To je jejich filozofie,“ říká psychiatr Jan Cimický, podle kterého si člověk může vypěstovat závislost v podstatě na čemkoli. Zároveň dodává, že rozpoznat tanorektika
je vcelku jednoduché. „I lidé, kteří mají
rádi sluníčko, dokážou pobyt na něm regulovat. Závislý člověk nezná míru. Pro
něj je slunce a opalování alfou a omegou
všeho,“ dodává Cimický.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE

10.-18. 9. 2019
Předprodej vstupenek začíná 26. 8.,
registrace je nutná na w prague.eu/radnicedokoran.
RADNICE DOKOŘÁN 2019 SE KONÁ POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZDEŇKA HŘIBA, RADNÍ PRO
KULTURU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HANY TŘEŠTÍKOVÉ A STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 PAVLA ČIŽINSKÉHO.

Italský módní návrhář Giorgo Armani (vlevo) i ve vysokém věku 85 let tráví
dny na slunečných plážích, stejně jako jeho kolegyně Donatella Versace
(vpravo). Ameriku před lety šokovala Patricia Krentcil, která ke své posedlosti opalováním vedla i malou dcerku Anny (foto dole). FOTO | ARCHIV MAFRA
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Odrazte
se od DNA
a žijte naplno

do černého

Trápí vás OPRUZENÁ
stehna či intimní
partie?
Nově
multipack

25 ubrousků

Intertrigo, lidově vlk,seprojevujejako zarudnutí
v místě kožní zapářky, a to nejčastěji v oblasti
vnitřní strany stehen a genitálií, pod prsy či v zá
hybech kůže. Tyto nepříjemně pálivé mokvající
opruzeniny dokážou pořádně znepříjemnit
život každému dospělému jedinci. Jestliže i vy
řešíte tento intimní problém,
máme pro vás osvědčené řešení.
Vsaďte na účinného pomocníka
IntimComfort®, který předchází
a mírní projevy opruzené nebo
zapařené pokožky. Obsahuje
speciální roztok určený k boji
proti opruzeninám. Ve složení
přípravku najdete také výtažek
z heřmánku, který má skvělé
regenerační a zklidňující účinky.
Díky tomu tlumí projevy svědění
pokožky a udržuje ji mikrobiálně
čistou. intimcomfort® je k dostání
ve dvou variantách: jako vlhčené
ubrousky nebo ve spreji.

Nezdravý životní styl je běžným
projevem dnešní doby. Bohu
žel právě on stále častěji ústí
ve zdravotní komplikace. Jed
nou z nich může být nepřiroze
né vylučování kyseliny močové,
která v těle krystalizuje. Poté se
vytvoří jehličkovité krystalky, jež
se postupně usazují v kloubech.
Řešení představuje posílený doplněk
stravy z lékárny Enzycol® DNA*.
Jeho unikátní složení napomáhá
k omezení kyseliny močové1,2
a podporuje její lepší vylučování
z těla2. Přípravek obsahuje komplex
přírodních látek Multi cleanUPTM,
kde původní trojkombinace extraktu
z 1kyselé višně, 2celeru a vitaminu c
je nyní obohacena o extrakt z pistácie a kurkumin. Díky přidanému
*zinku je DNA pod kontrolou.

menopauza? Žádná pauza!

Menopauza neboli přechod se vyznačuje mnohými těžkostmi. Podráž
děnost, nervozita, neklid, pocení, řídnutí kostí, návaly horka, deprese,
nárůst hmotnosti a ztráta chuti na sex patří mezi ně. Nedovolte, aby
menopauza zastavila váš aktivní život.
Přechodem můžete totiž projít v po- klidný a pohodlný přechod. Extrakt
hodě, aniž byste ho zaznamenala. ze šištic chmele otáčivého zase naPomůže vám v tom doplněk stravy pomáhá ženám vyrovnat se s návaly
Elli MenoOsteo FORTE, který nabí- horka, pocením, neklidem či pozí komplex důležitých látek pro ženy drážděností. Přípravek obsahuje viv menopauze i po ní. Díky extraktu taminy D3 a K2 a také vápník, který
z jetele lučního pomáhá udržovat je potřebný pro zdraví kostí.

DiAmizin Gurmar
gurmar = Gymnema
G
sylvestre
l

R U!

1

UK
Z ABIJÁK C

Jedním z největších strašáků dneška jsou potíže s nedostatkem inzulínu
v těle, který bývá zapříčiněn nezdravým životním stylem, nedostatkem po
hybu a dědičností. Hledáteli způsob, jak vyrovnat kolísající hladinu cukru
v krvi, vsaďte na účinný přípravek.
Vyzkoušejte DIAMizin Gurmar – zabiják cukru1, ověřený doplněk stravy, který
stabilizuje a udržuje hladinu cukru v krvi a omezuje chuť na sladké. Přípravek
obsahuje extrakt z rostliny
Gymnema sylvestre, jehož
účinné látky, kyseliny gymnemové, přispívají k optimální
hladině glukózy v krvi a snižují
chuť na sladkosti, čímž napomáhají redukci nadváhy.

NOVĚ VÝHODNÉ BALENÍ
– 150 KAPSLÍ
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Proč v září pustit telku
NOVÉ POŘADY MÁ JANDOVÁ I KROUPA
Televize vyrážejí po prázdninách do podzimního boje
o diváky. Jaké mají nachystané zbraně? Pokud jde o nové
pořady, nabídka je rozhodně pestrá. Prima sází na úspěch
nové talkshow živelné Marty Jandové. Svůj pořad s názvem Marta bude zpěvačka nejen moderovat, ale klíčově
se podílí také na jeho obsahu. To je rovněž také důvod,
proč na nabídku kývla. Své hosty bude nejen zpovídat,
ale na každého z nich čeká také překvapení nebo výzva.
Na České televizi cílí na fenomén takzvaných fake news
neboli falešných zpráv, mýtů a dezinformací. Do pořadu To
se ví si kapitáni Aleš Háma a Halina Pawlowská pokaždé
pozvou svého hosta a ve dvojici pak budou komentovat
zprávy, videa, fotografie nebo titulky bulvárních médií.
Moderování se chopí Tomáš Měcháček. Na Nově se pro
změnu zaměřili na publicistiku. Investigativní novinář
Janek Kroupa od září začne odkrývat pozadí reálných
kriminálních případů. Jedním z nejsilnějších v sérii
Příběhy českých zločinů bude řádění „heparinového
vraha“ Petra Zelenky.

SHOW OŽIVÍ BROŽOVÁ
A BOHDALKA
I tentokrát si televizní stanice hodně slibují
od show plných hvězd a talentu. Na České televizi se bude tančit v již desáté
řadě StarDance, která se pochlubí
například obnovenou porotou.
V ní mimo jiných usedne účastník
loňské řady, bavič Richard Genzer. Mezi hvězdnými tanečníky se
objeví například Ondřej Ládek alias
Xindl X, bývalá biatlonistka Gabriela
Koukalová nebo herečka Veronika Khek
Kubařová. Na prověřený formát sází také
konkurence. Nova opět rozjede převlekovou
show Tvoje tvář má známý hlas
hlas, v níž se letos
objeví například herci Kateřina Brožová, Roman
Zach nebo zpěvačka Debbie. A také Prima se
znovu pustí do hledání talentů. Novou řadu Česko
Slovensko má talent okoření přítomnost speciální
hvězdné porotkyně Jiřiny Bohdalové.

Text: Veronika Strejcová
Foto: Česká televize, FTV Prima,
TV Nova

SERIÁLY S MÁDLEM A RODENEM
Milovníky českých seriálů, kteří se těší na nové hrdiny a příběhy, potěší nejvíc Česká televize, která do podzimního vysílání pouští rovnou
dvě premiéry. Obě jsou z žánru krimi. První z nich je šestidílná série
Sever. V psychologicky pojatém příběhu režiséra Roberta Sedláčka
se představí Jiří Mádl v roli muže, který se rozhodl být policajtem, ale
narazil. Druhým trumfem veřejnoprávní televize je pak koprodukční ukrajinsko-česko-polské dílo Princip slasti. Jedné z hlavních rolí
temného seriálu se zhostil Karel Roden. Nova přichystala další řadu
seriálu Policie Modrava v čele se Soňou Norisovou a Jaroslavem Satoranským. Prima pak přinese sedm případů sériových vražd v druhé
sezóně Temného Kraje, v níž se na obrazovky vrací Lukáš Vaculík
a Tereza Kostková.
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Na chalupě klid
a pohoda? Ne,
udřít se k smrti
Stará fráze „Co Čech, to
chalupář“ platí dál. Mezi
staršími je chataření a
chalupaření hitem, čím
dál víc baví i mladší. Nic
se ale nesmí přehánět.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Češi jsou národem chalupářů. Podle posledního sčítání domů a bytů atakuje počet chat a chalup asi 450 tisíc.
INZERCE

„Jeden takový objekt vlastní zhruba třetina lidí. Do této záliby chtějí investovat
průměrně 3700 korun měsíčně,“ plyne
z průzkumu Equa bank, který bankovní
instituce letos provedla na 300 respondentech. Nejčastěji lidé vlastní menší
chatu se zahradou, druhá největší skupina pak víkendovou chalupu.

Koníček i domov do 100 km
Pro většinu dotázaných je pobyt na chalupě sezonní a víkendovou záležitostí.
Každý pátý ji však vnímá jako skutečný
druhý domov, místo, kde tráví naprostou většinu času. „Tito lidé zde pobývají několik měsíců v roce, třeba celé léto,
někteří skoro celý rok,“ uvádí Markéta
Dvořáčková, PR ředitelka Equa bank.

ILUSTRAČNÍ FOTO |
MICHAL SVÁČEK

Česká republika
Respondenti průzkumu zpravidla nechtějí na svou rekreační nemovitost dojíždět moc daleko. „Většina dotázaných
dojíždí do 100 kilometrů, těsně za nimi
je skupina, která dokonce vlastní rekreační nemovitost ve městě, kde zároveň i bydlí. V zahraničí vlastní rekreační nemovitost pouhé jedno procento Čechů,“ plyne z průzkumu.

Rekonstrukce chaty vyjde
průměrně na 200 tisíc

Chataři a chalupáři za svůj koníček
musí pochopitelně také platit. Něco stojí údržba, ale i nafta či benzin nebo jídlo, něco péče o zahradu.
„Většina uvedla, že průměrně měsíčně investuje 2200 korun. Jen každý desátý naopak platí měsíčně částku vyšší
než čtyři tisíce korun,“ popisuje Dvořáčková. Další investice padne na zahradu.
Ti, kdo se o ni celoročně starají, vydají
průměrně za péči 1500 korun měsíčně.
Hodně lidí se čas od čas rozhodne
k rekonstrukci. „Během posledních tří
let ji provádělo 37 procent dotázaných.
Nejčastěji zmiňovaná částka pak činila
do 200 tisíc korun. Tu si 2/3 respondentů hradily z vlastních zdrojů, pětina Čechů si na ni musela půjčit.“

Zájem o chalupaření
neustále roste
Velké množství rekreačních objektů
mění v posledních letech majitele.
„Jsou to chaty a chalupy první generace
chatařů a chalupářů ze 70. a 80. let. Jejich děti či dědicové však o objekty často nejeví zájem a raději je nabídnou k
prodeji,“ uvádí server Bezrealitky.cz
s tím, že za objekty však jejich noví majitelé chtějí (a dostanou) více peněz než
v minulosti. Zatímco v roce 2013 byla
průměrná cena klasické chaty či menší
chalupy kolem 800 tisíc, loni už to bylo
1,17 milionu korun. Nejvíc rostou ceny
v dojezdové vzdálenosti do Prahy.
Překvapivě nízká zůstává podle serveru Bezrealitky.cz cena celých rekreačních areálů. Nejčastěji se jednalo o horské penziony před rekonstrukcí, které
umožňují celoroční využití, nebo chatkové osady poblíž vodních ploch.

Pryč z města za prima
partou sousedů
A co na chatách a chalupách obvykle děláme? Největší část dotázaných uvedla,
že sem jezdí hlavně odpočívat. Polovina má rekreační nemovitost jako koníček a každý třetí zde pěstuje kvalitní bio
ovoce a zeleninu pro své zdraví. Pětina
dotázaných Čechů uniká na chaty před
městem, často za svými sousedy, protože zde mají prima partu. Už méně lidí,
tedy asi každý sedmý, jezdí na chalupu
sportovat. Jedna zajímavost a jedna pikantérie na závěr. „Desetina dotázaných se na chalupě dře a domů se vrací
velmi znavená. Pouhá tři procenta nakonec přiznávají, že rekreační nemovitost
využívají k mimomanželským dostaveníčkům,“ podotýká Dvořáčková.
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Nejoblíbenější lokality pro
chaty a chalupy v Česku
•
•
•
•

Slapy
Ladův kraj
Lipno
Jizerské hory

• Posázaví
• Kokořínsko
•Krkonoše
• Pálava
Zdroj: bezrealitky.cz

INZERCE

HUDEBNÍ IMPULSY

Podzim na plný plyn
Aktuální singly avizují
nové desky Chinaski,
Lucie Bílé i Mirai.
JOSEF VLČEK

S

ociologové tvrdí, že život v České
republice se skládá ze dvou cyklů –
od Vánoc k letní dovolené a od dovolené do Vánoc. S vydáváním desek je
to zhruba stejné, vrcholem sezon jsou odměny za vysvědčení a vánoční dárky, přičemž vánoční fáze bývá na nadílku domácích alb mnohem bohatší. Takže není
divu, že hudební novinky směřují vydavatelé právě do období po prázdninách.
Letos máme řadu kulatých narozenin
a k nim většinou vycházejí výběry největších hitů. Čerství osmdesátníci Gott, Urbánková, Pilarová a Laufer už mají takové
kompilace na trhu. Supraphon na podzim
avizuje Best Of Jiřího Korna, který sice
už sedmdesátiny měl, ale oficiálně je oslaví až na podzim koncertem v pražské
O2 areně.

Xindl X zahájil svou zpěváckou kariéru poměrně pozdě, ale pro výběr největších hitů k oslavě jeho čtyřicetin má nasbíráno úspěšných skladeb víc než dost.
I v jeho případě se srpnové narozeniny budou slavit o něco později. Spolu s kompilací plnou největších hitů nás čeká
jeho XXL listopadový narozeninový koncert ve
Foru Karlín.

FOTO |
ARCHIV
MAFRA

Výročí bude slavit i Marie Rottrová.
Uplyne padesát let od chvíle, kdy nastoupila jako zpěvačka do ostravské skupiny
Flamingo. I to stojí za výběr jejích nejznámějších písní.
Měly by se objevit i úplné novinky. Nejspíš budou za sebou následovat v týdenních odstupech. Nejdříve by se měla objevit nová deska Petra Kotvalda, který nedávno oslavil šedesátiny. Jak se bývalá diskotéková hvězda porovná s věkem, který
se už k disku moc nehodí? Na takovou
otázku odpoví zpěvák někdy v půli září.
Hned vzápětí, na konci září, by měli přijít s novou deskou Mirai. Signalizují ji
dva v rádiu zhusta hrané hity Ootchi a Hometown.
Další budou na řadě Chinaski (na snímku Michal Malátný). V rádiích se už také
hraje úvodní singl z jejich první desky
v nové sestavě. Okamžitě poté se objeví
novinka Lucie Bílé – i tu signalizuje nová
písnička Protože. A pak nejspíš přijde na
řadu novinka Kláry Vytiskové.
Na konci října čekáme nové album Michala Hrůzy a v tu dobu by se měla vynořit první nová písnička od Mandrage. I ta

INZERCE

CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si během minuty nabídku
ﬁnančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Inženýr industrializace lisovny
plastových dílů Valeo Rakovník, 6 týdnů
dovolené, flexibilní pracovní doba, penzijní
připojištění 5 % z hrubé mzdy. Požadujeme
praxi s formami a znalost konstrukce pro
vstřikování plastů, znalost AJ pokročilý.
Přihlášku pošlete na:
cz.recruitment.mailbox@valeo.com

Valeo

Operátor výroby s 6 týdny dovolené,
Valeo Rakovník Nástupní mzda 22 000
Kč hrubého, bonusy a příplatky až 8 000 Kč
měsíčně, 6 týdnů dovolené, příspěvek na
penzijní připojištění 5 % z hrubé mzdy,
firemní kantýna, svozová doprava. Napište
na: katerina.husakova@valeo.com tel.: 313
527 236 www.valeo.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/DX8F0B

Více na www.jobdnes.cz/detail/09Y6CM

Administrativa

Administrativa

Specialista zákaznického servisu

Specialista zákaznického servisu

Zákaznický servis - junior

Zákaznický servis - junior

Referent zákaznického servisu

Referent zákaznického servisu

Payroll support

Payroll support

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Valeo

bude předskokanem nové desky, třebaže
v jejich případě se neví, zda album neodsunou až do roku 2020. Stejně tak uvažuje
i Slza, která trochu mění svůj styl, jak ukázal hit Paravany.
A kdo je na starší hudbu, určitě nepohrdne reedicí Ptáka Rosomáka od Olympicu.
Od jeho prvního vydání uplyne 50 let – a pořád se dá poslouchat. Kéž by se podobně zadařilo i některé z podzimních novinek.

Česká republika
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Z kluka Pepči
je teď Teribear
Teribear odhaluje silné příběhy lidí. Třeba osud
Josefa Trnky. Kluka z děcáku, kterému pomohla
Nadace Terezy Maxové a dnes je z něj maskot akce.
ČR | Kdo přijde na pražský vrch Vítkov
od 5. do 14. září, může se přidat k lidem, kteří budou právě absolvovat
1,5 kilometru dlouhý okruh. Při charitativní akci Teribear hýbe Prahou každý
účastník připíše na pomoc potřebným
dětem 45 korun. Symbolem a maskotem akce je červený medvěd Teribear.
Pod roztomilým kostýmem se skrývá Josef Trnka, osmatřicetiletý muž, který
tuto práci dělá už 5 let a dobrovolně.
Právě jemu Nadace Terezy Maxové,
která akci na Vítkově pořádá, pomohla,
když to hodně potřeboval. Josef totiž vyrůstal bez rodičů. „Nejdříve jsem se ocitl
v kojeneckém ústavu a následně prošel
několika domovy,“ vypráví. Vstup do života pro něj nebyl jednoduchý. „Většina
mladých lidí je v osmnácti doma u rodičů a ti jim pomáhají. My, kteří rodiče nemáme, jsme v tuto chvíli hozeni do vody
a musíme se s životem poprat sami,“ říká
Josef. Každý rok jsou v Česku takových
„nováčků“ stovky. „Starosti máme s běžnými věcmi, jako je hledání první práce
a bydlení, vyřizování na úřadech, je toho
hodně,“ popisuje.
Z chomutovského dětského domova,
kde dosáhl plnoletosti, šel na rok na vojnu a pak se vydal do Prahy. „Sehnat brigádu nebyl takový problém, horší bylo
ušetřit na nájem,“ vzpomíná. Podporu
našel ve dvou „tetách“, které chlapce v
domově vychovávaly. Pomohly mu najít práci s postiženými dětmi, k tomu ale
potřeboval získat adekvátní vzdělání.
„Přes kamaráda, také z domova, jsem se
obrátil právě na Nadaci Terezy Maxové,
která mi zaplatila školné, což bylo přes
10 tisíc korun. Díky studiu jsem s dětmi
dělal 13 let,“ říká Josef. Dnes pracuje v
azylovém domě na Žižkově a zároveň
pomáhá v Nadaci Terezy Maxové, kde
působí jako koordinátor pro granty a pomáhá mladým lidem z domovů sehnat
první zaměstnání.
Mladí lidé odcházející z „děcáku“ by
si podle něj hlavně měli dodělat vzdělání a najít kurátora, který jim z počátku se
vším poradí. „A nemusí každému hned
říkat, že jsou z dětského domova, není to
nutné,“ uzavírá maskot nadace, kterému
tam neřeknou jinak než Pepčo. „Když vidíme dospělé mladé lidi, které jsme dříve podporovali, jak stojí pevně na vlastních nohách a jsou úspěšní v tom, co dělají, je to pro nadaci odměnou a já mám
velkou radost,“ říká Tereza Maxová.
Vše o akci Teribear hýbe Prahou a registrace na www.teribear.cz.
(jos)

Josef Trnka v medvědím převleku a s Terezou Maxovou.

FOTO | TERIBEAR
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Elektrické vozíky
pro seniory
SELVO 4800

72 590 Kč

43 990 Kč

Dojezd 45 km
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
Elektromagnetická brzda
Silný motor 800W
Certiﬁkováno pro TP, ZTP
Certiﬁkováno
a ZTP/P
Nový výrobek
42 prodejen a servisů

Brno – Černovice
Gardentech – Jaroslav Toninger, Mírová 15
tel.: 548 531 294
Boskovice
TLAMKA s.r.o., Chrudichromská 1b
tel.: 516 456 297, tel.: 777 064 225
Přerov
KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14
tel.: 581 737 028 – 029

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

PRVNÍ PředdůChodoVá
ReNTa k žiVoTNÍmu
PojišTěNÍ Na TRhu
Zcela jedinečnou na českém trhu je připojištění
předdůchodové renty BaLaNCe od uNiQa. Reaguje
na budoucí situaci, kdy česká populace bude odcházet do důchodu ve stále vyšším věku, přičemž
zejména během posledních produktivních let je
člověk nejvíce ohrožen nezaměstnaností, invaliditou,
anebo často prostě jen tím, že už je stěží schopen
vykonávat dosavadní profesi nebo funkci.
Takových lidí stále přibývá. Nicméně odchod do předčasného důchodu je spojen
s velmi podstatným krácením starobní penze, což si mnoho lidí nemůže dovolit.
Co s tím?
BALANCE může zajistit krytí tohoto výpadku nebo alespoň jeho části: klient si
platí k životnímu programu DOMINO připojištění na sjednanou pojistnou částku
až 50.000 korun, kterou mu UNIQA vyplácí v posledních pěti letech před řádným
nárokem na starobní penzi formou renty. Klient tím získá možnost například najít
snadnější profesi, zkrátit si úvazek, anebo dokonce předčasně skončit v práci, aniž by
musel čelit výraznému propadu příjmu, protože ten mu dorovná renta.
Připojištění BALANCE reaguje i na dlouhodobou nezaměstnanost v posledních
letech práce před důchodem: po skončení výplaty podpory v nezaměstnanosti
poskytne UNIQA zákazníkovi jednorázovou platbu ve výši 100 % sjednané
pojistné částky.
Je-li klientovi během posledních pěti let před odchodem do penze přiznán
invalidní důchod, obdrží od UNIQA troj- až sedminásobek pojistné částky podle
rozsahu postižení. Pokud se stane klient invalidním kdykoli během trvání pojištění
před nárokem na rentu, přebírá za něj UNIQA placení pojistného.
BALANCE od UNIQA pojišťovny tak reaguje na všechny
budoucí hlavní kritické situace generace 60+. Pokud si dnešní
třicátníci a čtyřicátníci včas uvědomí rizika pozdějšího věku,
mohou se pro takové případy připojistit.

www.uniqa.cz

Životní pojištění
Dokončení z předchozí strany

řeší především, jakou výši pojistné částky si mají zvolit. Petr
Koblížek
upozorňuje:
„Mimo
jiné je při volbě výše pojistné
částky důležité zvážit, jaký cíl
má uzavření životního pojištění
plnit. Je-li jím například pokrytí
závazků, kterým rodina, ale i jednotlivec měsíčně musí dostát,
musí si stanovit, jaká částka bude
dostatečná, aby uhradil například
splátky hypotéky, leasingové splátky či zaplatil nájem i s náklady na energie a ostatní náklady
běžného
chodu
domácnosti.”
Dále dodává: „Ideální je zvolit takový produkt životního pojištění,
který lze v průběhu pojištění
měnit. Životní pojištění může být
opravdu velmi variabilní. Klient
se může rozhodovat o změně jeho
parametrů i v průběhu pojištění,
např. má možnost právě snižovat
či zvyšovat pojistnou částku či
pojistné, přidávat či odebírat
připojištění, může dokonce měnit
i pojistnou dobu, jednoduše
přizpůsobuje životní pojištění své
momentální potřebě a aktuální
životní situaci.”
Na co při vybírání životního
pojištění nezapomenout
Každý, kdo uvažuje o životním
pojištění, by si měl nejen pečlivě
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projít
podmínky
nabízených
produktů, včetně seznámení se
s výlukami, ale také si nejprve
určit, například s pomocí odborného poradce, co vše by měla
pojistka zajišťovat. Zda to bude
pojištění jen pro případ smrti,
nebo jestli bude také investiční,
či zda bude více kryté riziko
dlouhodobé pracovní neschopnosti. Krytí pracovní neschopnosti je důležité proto, že většině
zaměstnanců na nemocenské
klesne příjem o významnou část
a ne každý má pro tyto případy
dostatečnou rezervu na svém
účtu. V pracovní neschopnosti
může člověk strávit třeba jen
několik dní nebo týdnů, ale při
vážnějších komplikacích to mohou být i měsíce a roky a stovky
tisíc, o které člověk přijde.
Proč je důležité pojištění pro
děti?
Řada rodičů uvažuje o pojištění
svého dítěte před nástupem
do školy, důvodem je fakt, že
k mnoha dětským úrazům totiž
dochází právě ve škole. Pojišťovny
však nabízí vedle typického samostatného úrazového pojištění dětí
také produkty životního pojištění,
kdy zároveň dochází i k vytváření
finanční rezervy. „Pokud chce
klient své dítě zabezpečit pro
případ, že by se mu něco stalo, měl

by volit speciální produkty určené
dětem, jejichž škála je na našem
pojistném trhu rovněž široká. Vedle krytí nejrůznějších rizik, která
mohou naše děti potkat, je nespornou výhodou u těchto druhů
pojištění pak výplata finančního
obnosu při dožití se konce sjednané pojistné doby, kterou náš
potomek může využít jako vítaný
vklad do startu svého samostatného života,“ uvádí Petr Koblížek.
V rámci životního pojištění dětí lze
tedy sjednat kombinaci pojistné
ochrany dítěte a rodiče s tvorbou
finanční rezervy. Základní složkou
tohoto pojištění je vždy krytí
rizika smrti pojištěného (rodiče
nebo jiné dospělé osoby) a rizika
dožití se konce pojistné doby.
Tento typ pojištění také umožňuje
krytí rizika úrazu a závažných
onemocnění
dospělé
osoby
nebo dítěte, případně i dalších
připojištění. Vyplacené finanční
prostředky z těchto rizik lze
využít např. na vyrovnání ztráty
ušlého výdělku, jež rodiči vznikne
v důsledku ošetřování dítěte při
léčbě úrazu nebo závažné nemoci.
Pojištění dítěte by mělo krýt
trvalé následky úrazu, nastavení by mělo být odpovídající
závažnosti
možných
trvalých
následků. Dále pojistná smlouva může krýt i riziko vážných
nemocí. Pojišťovny v mnoha

Myslete
na
ZÁŽITKY.

případech vylučují z pojistného
plnění vrozené vady dítěte,
ale na trhu existují i produkty
životního pojištění pro dospělé,
které kryjí riziko narození dítěte
s vyjmenovanými vrozenými vadami. Některé pojišťovny nabízí
i krytí invalidity dítěte z důvodu
psychických příčin, které jsou
častým důvodem dětské invalidity
a většina pojišťoven je má ve výlukách. Některé pojišťovny nabízejí také krytí výpadku příjmu,
pokud musí rodiče pečovat o dítě.
Odečtěte si životní pojištění
z daní a nechte si přispívat
od zaměstnavatele
Lidé, kteří si platí životní
pojištění, si mohou jednak
odečíst určitou částku z daní,
a někteří zaměstnavatelé dokonce
svým
zaměstnancům
na životní pojištění přispívají.
Tyto dvě výhody mají samozřejmě
svá pravidla a v druhém případě
záleží zcela na zaměstnavateli,
zda
tento
příspěvek
svým
pracovníkům nabídne. Nicméně
odečíst si určitou částku z daní
díky životnímu pojištění může
každá fyzická osoba, která splní
dané podmínky. Odpočet je možné
uplatnit za celý kalendářní rok
a od základu daně je možné odečíst
vlastní příspěvky na smlouvu až
do výše 24 000 Kč.

komplexní ochrana

před riziky na celý život

flexibilní nastavení pro
jednotlivce i rodiny

příznivá cena krytí
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Polévka jako
letní osvěžení.
Z pórku i okurek
Může se zdát, že polévky
se nehodí do horkých
letních dnů. Jistě, ale až
na výjimku – a tou jsou
polévky studené.
Takové andaluské
gazpacho nebo turecký
tarator jsou do tohoto
počasí jako dělané.
5plus2
■ V KUCHYNI

FOTO | HERMINAPRESS, ARCHIV MAFRA

Francouzská krémová vichysoisse
Potřebujeme: 3 lžíce másla, 2 lžíce olivového oleje, 1 cibuli, 400 g pórku, 1 l kuřecího
vývaru, 600 g brambor, 250 ml sladké smetany, sůl, pepř. Postup: V hrnci rozehřejeme
máslo a olej a cibuli lehce osmahneme. Pak přidáme kolečka pórku a společně orestujeme
dosklovata. Cibule a pórek by neměly v žádném případě zhnědnout. Přidáme brambory,
promícháme a zalijeme vývarem. Mírně osolíme a přivedeme k varu. Snížíme teplotu
na minimum a provaříme asi 45 minut, až budou brambory a pórek úplně měkké.
Směs necháme prochladnout, pak rozmixujeme tyčovým mixérem do hladkého krému
a necháme dále chladnout. Když polévka dosáhne pokojové teploty, přimícháme smetanu.
Po úplném zchladnutí teprve dochutíme solí a bílým pepřem. Před podáváním ozdobíme
nasekanou hladkolistou petrželkou, pažitkou nebo kolečky na másle orestovaného pórku.

Bulharský tarator
Potřebujeme: 1 okurku, 600 g bílého
jogurtu, 3 stroužky česneku, 2 lžíce
nasekaných vlašských ořechů, hrst
pokrájeného kopru, olivový olej, vodu, sůl.
Postup: Okurky oloupeme a nakrájíme
nadrobno. Dochutíme solí a zalijeme
jogurtem. Přisypeme prolisovaný česnek,
pokrájený kopr a promícháme. Polévku
naředíme vodou, osolíme a podáváme
zasypanou ořechy s kapkou oleje.

Melounová polévka
Potřebujeme: 1 sladký meloun (medový,
cantaloupe), 150 ml bílého portského
vína, šťávu z jednoho citronu nebo
limetky.
Postup: Meloun vydlabeme, nakrájíme
na menší kousky. Rozmixujeme v mixéru
s vínem a citronovou šťávou. Servírujeme
ve vydlabaných půlkách melounu,
při podávání můžeme ještě ozdobit
trochou zakysané smetany nebo jogurtu.

Španělské gazpacho
Potřebujeme: 2 plátky bílého chleba, 1 kg vyzrálých rajčat, 1 červenou
papriku, 1 zelenou nebo žlutou papriku, 2 jarní cibulky, 2 stroužky
česneku, 1/2 menší salátové okurky, 4 lžíce olivového oleje, 2 lžíce
červeného vinného octa, sůl, cukr. Postup: Z plátků chleba odkrojíme
kůrku, natrháme na větší kusy a zalijeme vodou. Po 15 minutách vodu
slijeme a chléb vyždímáme. Omytá rajčata na vršku nakrojíme do
kříže, krátce je spaříme ve vroucí vodě a oloupeme. Rajčata překrojíme, vyřízneme tvrdou část
u stopky, vymáčkneme semínka a nadrobno pokrájíme. Papriky rozpůlíme, zbavíme jádřince
a pokrájíme. Očištěné cibulky nakrájíme na kolečka, česnek oloupeme a prolisujeme. Okurku
pokrájíme na kostičky. Část rajčat, papriky, cibulky a všechnu okurku odložíme stranou
na ozdobení polévky, zbylou zeleninu rozmixujeme dohladka s chlebem, česnekem, cibulkami,
olejem, solí a cukrem na hladkou hmotu. Polévku případně naředíme trochou vody, dochutíme
a odložíme vychladit na dvě hodiny. Před podáváním ozdobíme jednotlivé porce zbylou
pokrájenou zeleninou.
Zdroj receptů: ONA DNES, Lidovky.cz, fresh.iprima.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 24. srpna 2019
Nova

Prima

Prima cool

6.35 Looney Tunes: Úžasná show II (14, 15)
7.25 Show Toma a Jerryho (13) 7.45 Hvězdné
tolary 9.00 Život s Helenou 11.15 Volejte Novu
11.55 Policejní akademie 7: Moskevská mise
13.30 Výměna manželek 14.55 Nějak se to
komplikuje 17.20 Příšerná tchyně 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Astro Boy II (13) 6.50 My Little Pony VIII
(4) 7.10 M.A.S.H (196) 7.50 M.A.S.H (197) 8.20
M.A.S.H (198) 8.55 Autosalon 10.05 Bikesalon
10.35 Máme rádi Česko 12.25 Král Králů.
Filmová komedie (ČR, 1963) 14.30 Hříšný
tanec. Romantický film (USA, 1987). Hrají
J. Greyová, P. Schwayze, J. Orbach a další
16.45 Vinnetou: Poslední výstřel. Western
(N/Jug./It., 1965). Hrají P. Brice, L. Barker,
C. Lange, R. Battaglia a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.05 Poslední loď III (12) 7.00 13. okrsek (4) 8.00
Top Gear 2009 9.15 Pevnost Boyard (2) 11.40
Re-play 12.15 Futurama (8) 12.45 Simpsonovi XX
(21) 13.15 Simpsonovi XXI (1-3) 14.40 Futurama (9)
15.10 X-Men 2 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi
XXI (4) 18.30 Simpsonovi XXI (5) 18.55
Simpsonovi XXI (6) 19.30 Simpsonovi XXI (7)
19.50 Úplně debilní zprávy 20.00 Ničitel Conan
22.15 Hitman: Agent 47 0.15 Živí mrtví VII (4)

20.00 Všechnopárty
20.50 Nezkrotná Angelika
Dobrodružné romantické
drama (Fr./It./N, 1967). Hrají
M. Mercierová, R. Hossein,
Ch. Rode, R. Pigaut a další.
Režie B. Borderie
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Inspektor Banks
Zúčtování. Krimiseriál
(VB, 2010). Hrají S. Tompkinson,
A. Loweová, J. Deam,
L. Burroughsová, M. Dolanová
23.50 Gustav Brom Big Band
0.50 Manéž Bolka Polívky
2.00 Příběhy slavných... Leoš
Suchařípa
2.55 Na forbíně TM
3.35 Banánové rybičky
4.00 Kuchařská pohotovost
4.30 Malá farma
4.55 Bydlení je hra

Joj Family
SOBOTA 7.40 Policisté v akci 8.45 Na chalupě

9.45 Nové bydlení 10.50 Rodáci (13/13) 12.55
30 případů majora Zemana (4) 14.00 Policisté
v akci 15.05 Policisté v akci 16.10 Policisté v akci
17.05 Nové bydlení 18.15 Postavíme, opravíme,
zvelebíme 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
30 případů majora Zemana (5) 21.30 Za sklem
(3/8) 22.45 Za sklem (4/8) 23.55 Bučkovi 3

NEDĚLE 6.05 Krimi 6.30 Noviny 7.05 Soudní
síň 8.15 Soudní síň 9.20 Nové bydlení 10.25 Nová
zahrada 11.20 Postavíme, opravíme, zvelebíme
12.00 Bučkovi 3 13.25 30 případů majora Zemana
(5) 14.45 Pokus o vraždu 16.55 Na chalupě 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.45 Všechno, co mám rád 23.20
Na chalupě 0.25 Nové bydlení
PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 9.30 Soudní

síň – cz 10.30 Policisté v akci 11.30 Odsouzené (5)
12.45 Vlci (23, 24) 14.50 Soudní síň 15.50 Soudní
síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Pokus o vraždu, krimifilm (ČR, 1973) 22.30 Policisté v akci 23.30
Policisté v akci 0.30 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

INZERCE

ČT1
8.50 Slovácko sa nesúdí (11/12) 9.20 Toulavá
kamera – Za rodinným stříbrem (7/8) 9.50
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby – letní speciál 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 Panenka z vltavské tůně
14.00 Anulka a pan Pětiočko 14.50 Hostinec
„U Kamenného stolu“ 16.25 Ohnivé ženy se
vracejí 17.30 Hercule Poirot 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

V sedmém
nebi
VELKÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH LIDÍ
NEDĚLE 20:20

20.20 Wonder Woman
Dobrodružné fantasy
(USA/HG/Čína, 2017)
23.00 Já, legenda
Sci-fi film (USA, 2007)
0.50 Policejní akademie 7:
Moskevská mise
Komedie (USA, 1994)
2.20 Můj přítel Monk VIII (12)

ÚTERÝ 9.45 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

11.45 Odsouzené (6) 12.55 Vlci (25, 26) 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ve jménu zákona (14, 15/131) 22.25 Policisté
v akci 23.25 Policisté v akci 0.25 Nové bydlení

STŘEDA 10.30 Policisté v akci 11.30 Odsouzené

(7) 12.40 Ve jménu zákona (14, 15/131) 14.50
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (6) 21.45 Aféry
22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ČTVRTEK 9.30 Soudní síň 10.35 Policisté

v akci 11.40 Odsouzené (8) 12.50 Vlci (27, 28)
14.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ve jménu zákona (16, 17/131) 22.25 Policisté
v akci 23.30 Policisté v akci 0.30 Nové bydlení

PÁTEK 10.45 Policisté v akci 11.40 Odsouzené

(9) 12.50 Ve jménu zákona (16, 17/131) 14.50 Soudní
síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zkoušky
z dospělosti (1/6) 21.30 Zkoušky z dospělosti (2)
22.45 Policisté v akci 23.45 Policisté v akci

20.15 Hobit: Bitva pěti armád
Dobrodružné fantasy (USA/
N. Zél., 2013). Hrají M. Freeman,
R. Armitage, I. McKellen,
L. Evans, E. Lillyová, O. Bloom,
H. Weaving a další. Režie
P. Jackson
23.15 Ronin
Akční thriller (USA, 1998).
Hrají R. De Niro, S. Skarsgard,
J. Reno, J. Tříska a další.
Režie J. Frankenheimer
1.45 Rosa: Láska bez předsudků
Romantický film (N, 2016).
Hrají A. Neldelová, S. Fazilatová,
J. Rieke, P. Kellingová a další.
Režie M. Karen
3.45 Agatha Christie:
Tajemný protivník (2/2)
Krimifilm (VB, 2015). Hrají
J. Raineová, D. Williams, J. Fleet,
J. Phillips, C. Peters a další.
Režie E. Hall

Relax
SOBOTA 6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Top Relax 11.00 Zvěřinec
11.55 Luxus store 15.55 Pralinky 16.35 Nespoutaný
anděl 17.30 Nespoutaný anděl 18.25 Nespoutaný
anděl 19.25 Nespoutaný anděl 20.20 Nespoutaný
anděl 21.15 Krampovoloviny 22.40 Filmové
novinky 22.55 Indian – Pořad o hrách 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.40 Stefanie 8.15 Stefanie 9.15

Stefanie 10.15 Pralinky 11.00 Filmové novinky 11.20
Indian – Pořad o hrách 11.55 Luxus store 15.55
Dámská jízda Heidi 16.50 Esmeralda 17.45
Esmeralda 18.40 Esmeralda 19.40 Esmeralda,
seriál (Mex., 1997) 20.40 Esmeralda, seriál
(Mex., 1997) 21.30 Vladimír Hron: Poslední zhasne
23.15 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 9.55 Divoký anděl 10.50 Filmové

novinky 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store
15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.30 Pat Garret a Billy the Kid, western (USA, 1973)
7.50 Můj přítel Monk VIII (11, 12) 9.40 Santa Claus
3: Úniková klauzule, komedie (USA, 2006) 11.25
Teleshopping 11.55 Rivalové, komedie (USA, 1996)
13.40 V tom domě straší!, animovaný film (USA,
2006) 15.25 Jak jíst smažené žížaly, komedie
(USA, 2006) 17.00 Tucet špinavců, válečný film
(USA, 1967) 20.00 Soudce, drama (USA, 2014)
22.50 Vymítač ďábla, horor (USA, 1973)

Prima Max
7.10 My Little Pony VIII (3) 7.40 Astro Boy II (12)
8.05 Velké zprávy 9.40 Vítejte doma III (36, 37)
11.30 Příště budeme chytřejší, staroušku! 13.25
Nadějná Grace 15.40 Co jsme komu udělali?,
komedie (Fr., 2014) 17.45 Newyorská romance,
romantická komedie (USA, 2013) 20.00
Nebezpečná rychlost 2: Zásah, akční film (USA,
1996) 22.45 Zmije útočí, horor (USA, 2008) 0.40
Hitman: Agent 47, akční film (USA/N, 2015)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 25. srpna 2019
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.30 O bílé
laňce 6.55 Hostinec „U Kamenného
stolu“ 8.35 Všechno, co mám ráda
v létě (8/8) 9.00 Úsměvy Evy
Pilarové 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Hříchy pro pátera Knoxe (4/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Světýlka z blat
Pohádka (ČR, 1992)
14.00 Až já budu královna
Pohádka (ČR, 1984)
14.40 Veronika, prostě Nika
Rodinný film (ČR, 1980)
15.50 Dobrá Voda (7/7)
17.20 Pozdní léto
Psychologické drama (ČR, 1974)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Chalupáři (9, 10/11)
21.35 Rubikova kostka
Detektivní film (ČR, 1984)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Inspektor Banks
0.30 Manéž Bolka Polívky

NOVA
5.55
6.50
7.40
8.00
9.15
11.00
12.50
15.00
16.35
18.50
19.30
20.20
21.40
23.55
2.00
2.45
4.00
4.55

Tlapková patrola II (23, 24)
Looney Tunes: Úžasná show II
(16, 17)
Show Toma a Jerryho (14)
Jak princezny po nocích tancovaly
Pohádka (N, 2011)
Velký táta
Komedie (USA, 1999)
Kouzelný měšec
Pohádková komedie (ČR/N, 1996)
Holka, nebo kluk?
Komedie (ČR, 1938)
Pětka s hvězdičkou
Komedie (ČR, 1985)
Z pekla štěstí 2
Pohádka (ČR, 2001)
Hospoda (37)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava II (8)
Milada
Životopisné drama (ČR, 2017)
Holka, nebo kluk?
Komedie (ČR, 1938)
Milenky (11)
Milenky (12)
Jak princezny po nocích tancovaly
Novashopping

Prima
6.15
6.40
7.10
7.40
8.10
9.25
10.25
10.55
12.10
13.00
13.45
15.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.25
0.25
1.55
2.30
3.45

Astro Boy II (14)
My Little Pony VIII (5)
M.A.S.H (198)
M.A.S.H (199)
Svět ve válce (24)
Hooten a lady: Lovci pokladů (8)
Poklad kapitána Morgana.
Dobrodružný seriál (VB, 2016)
Máma nad věcí
Jak se staví sen – extra
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Co jsme komu udělali?
Komedie (Fr., 2014)
Hobit: Bitva pěti armád
Dobrodružné fantasy
(USA/N. Zél., 2013)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česka Miss a Miss Universe
Slovenskej republiky 2019
Sherlock: Poslední přísaha (3/3)
Krimifilm (VB, 2013)
1890 (8)
Bikesalon
Svět ve válce (24)
Vraždy v Brokenwoodu II (4)

Nova Cinema
6.45 Jak jíst smažené žížaly 8.20 V tom domě
straší! 10.35 Nějak se to komplikuje 12.55 Policejní
akademie 7: Moskevská mise 14.25 Sue Thomas:
Agentka FBI II (17-19) 17.20 Wonder Woman 20.00
Vertical Limit, dobrodružný film (USA/N, 2000)
22.25 Blade Runner, sci-fi film (USA, 1982) 0.45
Kat, akční film (USA/N, 2004)

Prima cool
7.00 13. okrsek (5) 7.55 Top Gear 2009 9.00
Pevnost Boyard (3) 11.30 COOL Motorsport 11.50
Futurama (9) 12.20 Simpsonovi XXI (4-7) 14.15
Futurama (10) 14.45 Transformers: Pomsta
poražených 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXI
(8-11) 19.50 Úplně debilní zprávy 20.00 Star Wars:
Epizoda VII – Síla se probouzí 23.10 Pod černou
vlajkou II (7) 0.20 Pod černou vlajkou II (8)

Prima Max
6.40 My Little Pony VIII (4) 7.05 Astro Boy II (13)
7.35 Velké zprávy 8.45 Vítejte doma III (37, 38)
10.35 Král Králů 12.35 Newyorská romance 14.55
Nebezpečná rychlost 2: Zásah, akční film (USA,
1996) 17.40 Objekt mé lásky, komedie (USA, 1998)
20.00 Dračí princ, pohádka (Rus., 2015) 22.20
Ronin, akční thriller (USA, 1998) 0.55 Sherlock:
Poslední přísaha, krimifilm (VB, 2013)

pondělí 26. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

Co poudala bába Futeř 6.45 Klavír
6.59 Studio 6 9.00 To je vražda,
napsala VI 9.50 Slovácko sa nesúdí
(11/12) 10.25 Veronika, prostě Nika
11.30 My z konce světa (8/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (36)
13.20 Milostné dopisy
13.40 Ohnivé ženy se vracejí
Fantasy komedie (ČR, 1986)
14.45 Rubikova kostka
Detektivní film (ČR, 1984)
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Hříšní lidé města pražského (13)
20.55 Chalupáři (11/11)
21.45 Reportéři ČT
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Kriminalista
23.25 Taggart

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.25
23.20
0.15
1.45
2.25
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3715)
Policie Modrava II (8)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (523)
Můj přítel Monk VIII (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba XIV (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3716)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (84)
Specialisté (30)
Smrtonosná zbraň II (17)
Beze stopy IV (6)
Můj přítel Monk VIII (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba XIV (17)
Krok za krokem II (23)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (523)

6.15
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.45
0.45
1.50
2.50
3.50

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (15)
My Little Pony VIII (6)
M.A.S.H (199)
M.A.S.H (200)
M.A.S.H (201)
Policie v akci
Danielle Steelová: Srdce si nedá
poroučet
Romantický film (USA, 1994)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (1)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (8)
Komisař Rex III (11)
Komisař Rex III (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (185)
Poklad z půdy
Jak se staví sen
Policie v akci
Komisař Rex III (11)
Komisař Rex III (12)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (8)
Prostřeno!

5.45 Santa Claus 3: Úniková klauzule 7.25 Tucet
špinavců 10.15 Teleshopping 10.45 Život s Helenou
13.00 Teleshopping 13.30 Vertical Limit 15.45
Příšerná tchyně 17.40 Milada, životopisné drama
(ČR, 2017) 20.00 Štěstí ve hře, romantické drama
(USA/N/Austr., 2007) 22.25 Odpad, drama (VB,
2014) 0.35 Soudce, drama (USA, 2014)

Prima cool
10.50 Top Gear 2009 12.05 Futurama (10) 12.35
Simpsonovi XXI (8-11) 14.30 Těžká dřina 15.05
Re-play 15.40 Futurama (11) 16.00 Americký chopper
IV (7) 17.00 Top Gear 2009 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XXI (12-15) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Cool Kids (6) 20.45 Teorie velkého třesku V
(10-12) 22.10 Kurz sebeovládání (33) 22.40 Partička
23.20 Americký chopper IV (7) 0.20 Partička

Prima Max
6.10 My Little Pony VIII (5) 6.35 Astro Boy II (14)
7.05 Velké zprávy 8.40 Vítejte doma III (38, 39)
10.25 Hříšný tanec 12.40 Objekt mé lásky 15.05
Star Wars: Epizoda VII – Síla se probouzí 18.05
Veterinář vyšetřuje: Mrtvý v moři, krimifilm
(N, 2017) 20.00 Nejdelší jízda, romantický film
(USA, 2015) 22.45 Vraždy v přímém přenosu, thriller
(USA, 2014) 0.50 Dračí princ, pohádka (Rus., 2015)

úterý 27. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

Panenka z vltavské tůně 6.59 Studio
6 9.00 To je vražda, napsala VI 9.45
Rohožka 10.00 Dobrá Voda (7/7)
11.30 My z konce světa (9/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (37)
13.25 Po stopách hvězd
13.50 Trumfy Miroslava Donutila
14.45 Nezkrotná Angelika
Dobrodružné romantické drama
(Fr./It./N, 1967)
16.10 To je vražda, napsala VI
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Ztracená brána (2/3)
Krimifilm (ČR, 2012)
21.15 Nejlepší Bakaláři
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.10 Columbo
23.25 Kriminalista

5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.30
23.15
0.10
1.40
2.20
2.50
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3716)
Specialisté (84)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (524)
Můj přítel Monk VIII (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba XIV (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3717)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (907)
Víkend
Smrtonosná zbraň II (18)
Beze stopy IV (7)
Můj přítel Monk VIII (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba XIV (18)
Krok za krokem II (24)
Kolotoč
Co na to Češi

6.10
6.35
7.20
8.05
8.45
9.15
10.15
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
1.05
2.10
3.10

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (16)
My Little Pony VIII (7)
M.A.S.H (201)
M.A.S.H (202)
M.A.S.H (203)
Policie v akci
Danielle Steelová: Osudy
Romantický film (USA, 1991)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (2)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (9)
Komisař Rex IV (1)
Komisař Rex IV (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (81)
Rodinná idyla. Komediální seriál
(ČR, 2018)
Vůně zločinu II (3)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (1)
Komisař Rex IV (2)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (9)

5.50 Velký táta 7.30 Můj přítel Monk VIII (13, 14)
9.10 Vertical Limit 11.55 Štěstí ve hře, 14.45
Kouzelný měšec, pohádková komedie (ČR/N,
1996) 16.30 Pětka s hvězdičkou, komedie (ČR,
1985) 17.55 Z pekla štěstí 2, pohádka (ČR, 2001)
20.00 Hokejový zázrak, drama (USA, 2004) 22.35
Instinkt, thriller (USA, 1999) 0.50 Já, legenda

Prima cool
12.50 Simpsonovi XXI (12-15) 14.45 Teorie velkého
třesku V (11, 12) 15.40 Futurama (12) 16.05 Americký
chopper IV (8) 17.00 Top Gear 2009 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXI (16-19) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Top Gear speciál: James May
a lidové autíčko (1) 21.20 Teorie velkého třesku V
(13, 14) 22.20 Kurz sebeovládání (34) 22.45 Partička
23.35 Americký chopper IV (8) 0.35 Partička

Prima Max
6.45 My Little Pony VIII (6) 7.10 Astro Boy II (15)
7.40 Velké zprávy 9.05 Vítejte doma III (39, 40)
10.50 Newyorská romance 13.10 Veterinář vyšetřuje:
Mrtvý v moři 15.00 Nejdelší jízda 17.50 Nebe
existuje 20.00 Flynn Carsen: Honba za Kopím
osudu, dobrodružný film (USA, 2004) 22.05
Odpočet smrti, mysteriózní thriller (USA/Kan./Fr.,
2012) 0.15 Vraždy v přímém přenosu

středa 28. srpna 2019
ČT1
6.00

Příběhy slavných... Jan Libíček 6.59
Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 Všechno, co mám ráda v létě
(8/8) 10.15 Láska 10.35 Hříšní lidé
města pražského (13) 11.30 My
z konce světa (10/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (38)
13.20 Strom pohádek
13.50 Raport
Drama (ČR, 1968)
14.55 Columbo
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.20 Nemocnice na kraji města (19/20)
22.20 Nemocnice na kraji města (20/20)
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
23.20 Případy detektiva Murdocha X

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
1.15
1.55
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3717)
Ordinace v růžové zahradě 2 (907)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (525)
Odložené případy
Odložené případy
Námořní vyšetřovací služba XIV (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3718)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek XI
Malé lásky II
Smrtonosná zbraň II (19)
Beze stopy IV (8)
Odložené případy
Odložené případy
Námořní vyšetřovací služba XIV (19)
Kolotoč

6.05
6.30
7.15
8.00
8.40
9.15
11.15
12.05
12.20
13.20
14.25
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15

21.35
22.45
23.50
0.45
1.50
3.55

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (17)
My Little Pony VIII (8)
M.A.S.H (203)
M.A.S.H (204)
M.A.S.H (205)
Danielle Steelová: Táta
Romantické drama (USA, 1991)
Policie Hamburk VII (3)
Polední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy XI (10)
Komisař Rex IV (3)
Komisař Rex IV (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (186)
Dlužíte mi smrt. Seriál (ČR, 2019).
Hrají S. Laurinová, S. Rašilov,
T. Měcháček, R. Zach, J. Štěpnička
Show Jana Krause
Jak se staví sen
Policie v akci
Komisař Rex IV (3)
Komisař Rex IV (4)
Prostřeno!

5.05 Nějak se to komplikuje 6.55 Můj přítel Monk
VIII (15, 16) 8.35 Sue Thomas: Agentka FBI II (17-19)
11.55 Policejní akademie 7: Moskevská mise 13.50
Příšerná tchyně 15.45 Wonder Woman 18.20 Má
mě rád, nemá mě rád 20.00 28 dní, komedie (USA,
2000) 22.00 (K)lamač srdcí, romantická komedie
(Fr./Monako, 2010) 0.00 Milada

Prima cool
11.50 Futurama (12) 12.20 Simpsonovi XXI (16-19)
14.15 Teorie velkého třesku V (13, 14) 15.10
Futurama (13) 15.30 Americký chopper IV (9)
16.30 Top Gear 2009 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XXI (20-23) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Teorie velkého třesku V (15-18) 22.10
Kurz sebeovládání (35) 22.40 Partička 23.20
Americký chopper IV (9) 0.20 Partička

Prima Max
6.40 My Little Pony VIII (7) 7.10 Astro Boy II (16)
7.35 Velké zprávy 8.50 Vítejte doma III (40, 41)
10.45 Nebe existuje 12.50 Flynn Carsen: Honba za
Kopím osudu 14.50 Hobit: Bitva pěti armád 18.05
Falešný příběh 20.00 Aféra Thomase Crowna,
thriller (USA, 1999) 22.25 Případ nevěrné
Kláry, drama (It./ČR, 2009) 0.25 Odpočet smrti,
mysteriózní thriller (USA/Kan./Fr., 2012)

čtvrtek 29. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

Příběhy
slavných...
Waldemar
Matuška 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala VI 9.45 Až já budu
královna. Pohádka (ČR, 1984) 10.30
Nemocnice na kraji města (19/20)
11.30 My z konce světa (11/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (39)
13.20 Všechno, co mám ráda v létě (8/8)
13.50 Užovka
14.00 Pozdní léto
Psychologické drama (ČR, 1974)
15.35 Všechnopárty
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Ztracená brána (3/3)
21.15 Nejlepší Bakaláři
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Columbo
23.30 Trezor

5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.20
2.00
2.50
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3718)
Malé lásky II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (526)
Odložené případy
Námořní vyšetřovací služba XIV
(20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3719)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (908)
Život ve hvězdách
Dvojí hra
Odložené případy
Námořní vyšetřovací služba XIV
(20)
Kolotoč
Co na to Češi

6.05
6.30
7.15
8.00
8.40
9.10
12.10
12.20
13.20
14.20
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
3.00

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (18)
My Little Pony VIII (9)
M.A.S.H (205)
M.A.S.H (206)
M.A.S.H (207)
Danielle Steelová: Cena štěstí
Romantický film (USA, 1990)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (4)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (11)
Komisař Rex IV (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (82)
Můj brácha má super bráchu.
Komediální seriál (ČR, 2018)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (5)
Nováček. Krimiseriál
(N/Rak., 1998)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (11)
Rozpolcenost 1/2. Seriál (N, 2018)

5.00 Sue Thomas: Agentka FBI II (18, 19) 6.45
Odložené případy (1, 2) 8.35 Má mě rád, nemá mě
rád 10.45 Corrina, Corrina 13.30 Hokejový zázrak
15.55 28 dní 17.55 Casanova, komedie (USA, 2005)
20.00 Billy Madison, komedie (USA, 1995) 21.45
Mrazivá vášeň, thriller (USA, 1992) 0.05 (K)lamač
srdcí, romantická komedie (Fr./Monako, 2010)

Prima cool
10.15 Americký chopper IV (9) 11.25 Teorie velkého
třesku V (15, 16) 12.20 Futurama (13) 12.50
Simpsonovi XXI (20-23) 14.45 Teorie velkého třesku
V (17, 18) 15.40 Futurama II (1) 16.00 Americký chopper IV (10) 17.00 Top Gear 2010 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi XXII (1-4) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku
V (19, 20) 22.20 Kurz sebeovládání (36) 22.50 Leon

Prima Max
7.10 My Little Pony VIII (8) 7.35 Astro Boy II (17)
8.05 Velké zprávy 9.35 Vítejte doma III (41, 42)
11.25 Nadějná Grace 13.40 Falešný příběh 15.40
Aféra Thomase Crowna, thriller (USA, 1999) 18.05
Ukradená nevinnost, thriller (USA/Kan., 2006)
20.00 Kulový blesk, komedie (ČR, 1978) 21.45 Pod
povrchem, mysteriózní thriller (USA, 2000) 0.25
Případ nevěrné Kláry, drama (It./ČR, 2009)

pátek 30. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

Užovka 6.10 Anulka a pan Pětiočko
6.59 Studio 6 9.00 To je vražda,
napsala VI 9.45 Milostné dopisy
10.00 Nemocnice na kraji města
(20/20) 11.05 My z konce světa (12, 13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Kdopak by se vlka bál
14.00 Reportéři ČT
14.40 Smrt z laboratoře
15.35 Herci Jiřího Hubače
16.05 To je vražda, napsala VI
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Toulavá kamera – Za rodinným
stříbrem (8/8)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nesmrtelná teta
Pohádka (ČR, 1993)
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Hercule Poirot
23.30 Případy detektiva Murdocha X
0.15 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.00
23.55
1.30
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3719)
Ordinace v růžové zahradě 2 (908)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (527)
Odložené případy (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba XIV
(21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3720)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Dvě nevěsty a jedna svatba
Komedie (ČR, 2018)
Pád Londýna
Akční film (USA, 2016)
Odložené případy (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba XIV
(21)
Život ve hvězdách

6.15
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.05
1.00
2.05
3.05
4.05

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (19)
My Little Pony VIII (10)
M.A.S.H (207)
M.A.S.H (208)
M.A.S.H (209)
Policie v akci
Danielle Steelová:
Příběh jednoho života
Romantický film (USA, 1996)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (5)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (12)
Komisař Rex IV (6)
Komisař Rex IV (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Policajt v Beverly Hills III
Akční komedie (USA, 1994)
Policie v akci
Komisař Rex IV (6)
Komisař Rex IV (7)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (12)
Prostřeno!

5.35 Hokejový zázrak 8.00 Odložené případy (3, 4)
9.45 Batman vs. Joker 11.35 28 dní 14.00 Ohňostroj
marnosti 16.15 Billy Madison, komedie (USA, 1995)
18.00 Dítě z Marsu, komedie (USA, 2007) 20.00
Flintstoneovi 2, rodinná komedie (USA, 2000)
21.45 Tajemná řeka, krimidrama (USA, 2003) 0.20
Dvojí hra, komediální thriller (USA/N, 2009)

Prima cool
8.55 Top Gear 2010 10.00 Americký chopper IV
(10) 11.10 Autosalon 12.15 Futurama II (1) 12.45
Simpsonovi XXII (1-4) 14.40 Teorie velkého třesku
V (19, 20) 15.40 Futurama II (2) 16.00 Americký
chopper IV (11) 17.00 Top Gear 2010 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXII (5-8) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 X-Men 3: Poslední vzdor
22.25 Žraločí jezero 0.20 Americký chopper IV (11)

Prima Max
7.45 My Little Pony VIII (9) 8.10 Astro Boy II (18)
8.40 Velké zprávy 10.05 Vítejte doma III (42, 43)
11.55 Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu 13.55
Ukradená nevinnost, thriller (USA/Kan., 2006)
15.55 Jíst, pít a vdát se, romance (Kan., 2019) 17.45
Běž, chlapče, běž, válečný film (N/Fr./Pol., 2013)
20.00 Kapsy plné dynamitu, western (It., 1971)
23.20 Leon, thriller (Fr., 1994)
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Firma TextilEco a.s.
Rozšiřujeme náš tým v Boskovicích
Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků

Třídič/ka vstupního materiálu

(textil, hračky, módní doplňky)

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

Nabízíme

• laborant/ka v
• dělnice ve zdravotnické
mikrobiologické laboratoři
výrobě
• specialista sterilizace
• skladník/skladnice
• stavební technik
• švadlena ve zdravotnické
• mechanik/seřizovač
výrobě

 Flexibilní pracovní dobu
 Příspěvěk na stravování/stravenky
 Sleva na ﬁremní produkty - móda
 Odměny za věrnost
a docházku

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti • čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou • 3 dny dovolené navíc • příplatky nad
zákonnou výši – příplatek za odpolední směnu 17,60 Kč/hod; příplatek za
práci v noci 27,54 Kč/hod; příplatek za práci v sobotu 15% průměrného
výdělku; příplatek za práci v neděli 20% průměrného výdělku • možnost
osobního rozvoje v rámci L&R Academy • kooperativní prémie • dotované
stravování • odměna na dovolenou a vánoční odměny • vitamínové balíčky
• věrnostní odměny • ﬁremní akce a beneﬁty

 Dostupnost z nádraží
(do 10 min)
 Nástupní mzda
95 Kč/hod
Po zapracování

130 Kč/hod

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/

17/2019

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

včetně prémií

Více informací na tel.: 604 101 355, 516 411 765
email: alenamaresova@textileco.as

Výběr z akční nabídky
od 28. 8. do 10. 9. 2019
N OV I N K
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Sýr Eidamský Moravia 30%
MORAVIA LACTO JIHLAVA

cena za 100 g

A!

Sametová
šunka 1989
výběrová, VÁHALA

B O S KO V I C E
obsah
masa

90

%

1890

cena za 100 g

Nápoj 1,75 l
Coca-Cola
original,
Fanta orange

COOP.
VŠECHNO DOBRÉ

Instantní
káva 100 g
Jacobs
Krönung

7990

Pivo 0,5 l
Pardál Echt
světlý ležák

990

19,80 / 1 litr

VYUŽIJTE DALŠÍ NABÍDKU ZBOŽÍ ZA AKČNÍ CENY NA NAŠICH PRODEJNÁCH

1990
11,37 / 1 litr
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Nové Téma:
Když udeří
druhá míza

P

řichází bez varování a rozvrací fungující rodiny. Ze
zralých mužů dělá rozpustilé mladíky, kteří si chtějí život
užívat naplno. Pod jejím vlivem
zažívají milostné románky, chovají se jako puberťáci... a okolí je
považuje za blázny. Řeč je o takzvané druhé míze. „Ve skutečnosti je vše mnohem složitější,“
říká sexuolog Zlatko Pastor.

„

Druhá
míza dělá
z mužů puberťáky.
Lze zachránit rodinu, když se
zralý muž poblázní? A mívají
druhou mízu i ženy? A co muži,
mají naopak oni přechod podobně jako ženy? Naučili jsme se nevěru a žárlivost od zvířat?
Jak se v dějinách vyvíjel a měnil ideál krásy? Čtěte v pátečním vydání časopisu Téma.

Česká republika

Manžel Sereny tvrdí, že všichni
muži by měli jít na mateřskou
USA | Manžel tenistky Sereny Williamsové (37 let) Alexis Ohanian (36 let) tvrdí, že společnost by měla přestat uvažovat o mužích čistě jen jako o živitelích
rodin. „Většina mužů má strach, že by
kvůli případné mateřské přišli o peníze,
povýšení či zaměstnání,“ píše podnikatel v eseji pro The New York Times.
Manžel Sereny Williamsové Alexis
Ohanian tvrdí, že tři měsíce na mateřské dovolené, které strávil péčí o dnes
téměř dvouletou dceru Alexis Olympii,
mu ohromně zvedly sebevědomí.

Miliardář má štěstí
„Všichni muži by měli jít na mateřskou.
Chápu však, že ne každý otec si může
dovolit opustit na čas kvůli dítěti zaměstnání bez strachu, že to negativně
poznamená jeho kariéru,“ píše miliardář Ohanian, spoluzakladatel internetové sociální sítě Reddit. „Serena a já
máme ohromné štěstí, že se můžeme našemu dítěti naplno věnovat. I přes všechny výhody musím přiznat, že to bylo

Serena Williamsová s manželem Alexisem Ohanianem.
FOTO | PROFIMEDIA.CZ
ohromně psychicky i fyzicky náročné
období. Nic a nikdo na světě mě tehdy
nemohl odtrhnout od mé manželky a dítěte. Jsem velice vděčný za to, že jsem
nemusel volit mezi prací a rodinou,“ pokračuje podnikatel.
Ohanian přidává i statistiku, podle
které nabízí ve Spojených státech pouze
devět procent zaměstnavatelů mužům
mateřskou dovolenou. Šestasedmdesát
procent všech otců je prý zpět v práci již
týden poté, co se jim narodí potomek. I
v dnešní době jsou muži stále považová-

ni za hlavní živitele rodin. Je to jakési
stigma podpořené strachem mužů z případné ztráty zaměstnání. Až třetina
mužů má strach, že by kvůli mateřské
dovolené přišli o peníze, povýšení či zaměstnání.
„Dceři budou brzy dva roky a já se
snažím doma dělat vše, co moje žena.
Měním Olympii plenky, myji a suším jí
vlasy, dělám zkrátka to, co je zrovna potřeba. Muži, promluvte si o tom se svými šéfy a odkažte je na mě,“ vyzval ve
své eseji na závěr Ohanian.
(sub)

INZERCE

Státní zámek

Rájec nad Svitavou
Rokokově klasicistní rezidence aristokratické rodiny knížat ze Salm –Reifferscheidtu, postavená
v letech 1763 – 1769 pro
nejvyššího komořího císařovny Marie Terezie, starohraběte Antonína Karla
Salma. Stavba zaujme
především jedinečnou architekturou a přepychově vybavenými interiéry
knížecí rodiny. Vzácné je
Z bohatých sbírek vyniká kolekce dochované původní vykřišťálových pohárů z období ma- bavení reprezentačních
nýrismu, rytiny a proslulá knihovna prostor i soukromých
s 60 000 svazky knih.
apartmánů knížat.

31. 8. 2019 - Hradozámecká noc
Netradiční kostýmované prohlídky zámku.
Začátky prohlídek v 19, 20.30 a 22. hod., nutná rezervace.
1. 9. – 30. 9. 2019 - výstava loutek divadla Radost Brno,
výstava v zámecké kapli
Vstup s průvodcem samostatně nebo v rámci výběrového okruhu.
7. 9.–15. 9. 2019 - Babí léto na zámku
Květinová aranžmá z podzimních květů a plodů vyzdobí interiéry zámku. Celostátní přehlídka aranžérských prací zaměstnanců zámků z Čech
a Moravy. Otevírací doba je shodná s otevírací dobou zámku.

Tel.: 516 432 013, 723 398 968
rajec@npu.cz, www.zamekrajec.cz
Blanenská 1, 679 02 Rájec-Jestřebí

P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218,
679 63 Velké Opatovice
http://www.pd-refractories.cz/kariera

PŘIJME

PRACOVNÍKY
DO VÝROBY,

OBRÁBĚČE KOVŮ
- BRusiČE,

„zejména TY, kteří ve všech úkolech
obstojí a fyzické práce se nebojí -“

který je vyučen v oboru
nebo má praxi a dovednosti
v tomto oboru

- pracoviště Svitavy
a Velké Opatovice
Nabízíme:
- zajímavé náborové příspěvky
až 25 tisíc Kč
- výhodné platové podmínky:
po zapracování:
d.
výroba→150 Kč až 200 Kč/hod
(včetně příplatků)
obráběč kovů→200 Kč
až 300 Kč/hod. (včetně příplatků)
- práci ve stabilní nadnárodní
společnosti je možnost i brigády
– dohoda o provedení práce nebo
pracovní činnosti

- pracoviště Sv
vitavy
Beneﬁty:
• základní pracovní doba
je 37,5 hodiny týdně
• 26 dnů dovolené
• příspěvek na penzijní a životní
pojištění
• příspěvky na stravování
• rozsáhlý sociální program
s příspěvky na rekreační pobyt,
na kulturní akce, vitamínové
doplňky atd.
a jiné

Všichni kreativní, cílevědomí a zruční zájemci, hlaste se:
pro Svitavy u paní Miloslavy Stráníkové, tel.: 461 579 140, 602 485 836,
Miloslava.Stranikova@pd-group.com
pro Velké Opatovice u paní Dany Krejčířové, tel.: 516 493 306, 725 777 909,
Dana.Krejcirova@pd-group.com

Jihomoravský kraj
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V kádích už to bouří. Burčákem
Burčáková sezona začala. Oblíbený nápoj je
k dostání zatím z raných odrůd. Cena za litr
zůstává stejná jako loni, okolo sedmdesáti korun.
ZUZANA HUDCOVÁ
JIŽNÍ MORAVA | Vinaři na jihu Moravy začali prodávat první letošní burčák.
Zatím z velmi raných odrůd. „Nabízíme
bílý burčák z odrůdy Solaris. Dozrává
velice brzo a má vysokou cukernatost,“
říká vinař Petr Kříž z Viničných Šumic
na Brněnsku. Ve svém vinařství bude
mít burčáky několika odrůd. Nejprve
Solaris, poté Muškát moravský. Lidé si
u něj pochutnají i na červeném burčáku,
zrání hroznů ale potrvá minimálně dva
až tři týdny. „Budeme prodávat červený
burčák z odrůdy Svatovavřinecké,
z Modrého Portugalu i Frankovky,“ vyjmenoval vinař.
Podle něj byla sezona pro zrání hroznů příznivá. Jedinou komplikaci mu
způsobila místní bouřka. „Hrozny nám
trochu potloukla, ale není to žádná katastrofa,“ upřesnil Kříž.
Sedmnáct let se specializuje na výro-

bu burčáku i Miroslav Machuča z Valtic. „Burčák vyrábím z pětadevadesáti
procent hroznů, vína si udělám pro sebe
jen tak tisíc litrů,“ říká nejznámější výrobce burčáku u nás. Zatím sklízí ranou
odrůdu Irsai Oliver, na září má připravený muškát a na říjen veltlín. Úrodu si letos pochvaluje. Na vinicích se podle něj
zatím nepodepsalo ani řádění hrabošů.
„Zatím nic neuschlo, ale země je děravá, tak uvidíme, jestli to uschne později,“ poznamenal.
Burčák je přirozená fáze výroby, jíž
si projde každé víno. Je to meziprodukt
mezi moštem a vínem s vysokým obsahem cukru. „Burčák musí projít kvasným procesem. Hrozny se pošrotují, vylisují a jejich šťáva se nechá krátce odkalit. Čistá šťáva se kvasí a jejímu moštu říkáme burčák,“ popsal výrobu Kříž, který si za litr burčáku účtuje 70 korun.
O deset korun levněji seženou lidé
burčák u vinaře Jiřího Holánka z Vinař-

Ceny burčáku se letos podobají těm
loňským. Litr je k dostání zhruba za
FOTO | ARCHIV
sedmdesát korun.

ského dvora na faře u Ivaně na Brněnsku. Holánek prodává nejprve bílý burčák z muškátu, který je aromatický
a voní po muškátovém květu. Postupně
začne nabízet i další odrůdy. „Záleží na
tom, jak budou naše hrozny dozrávat.
Předpokládám, že za čtrnáct dní budeme mít i červený burčák například z odrůdy Svatovavřinecké,“ sdělil Holánek.
Červeným burčákům se naopak vyhýbá vinař Pavel Matouš z Olbramovic na
Znojemsku „Specializujeme se hlavně
na výrobu vína. Bílé burčáky, teď třeba
odrůdu Solaris, prodáváme, ale červené
už neděláme,“ řekl Matouš, který týdně
ve svém rodinném vinařství prodá padesát litrů burčáku.
Prodej oblíbeného vinného nápoje
ukončí vinaři asi v půlce října. Sezonu
ovlivňuje především počasí. „Pokud
bude škaredě a neustále pršet, hrozny se
musí posbírat dříve. Tím pádem skončíme s burčákem dřív,“ vysvětlil vinař Holánek.
Letos začali vinaři prodávat burčák
od poloviny srpna, což je později než
minulý rok. Podle zákona se smí vinný
nápoj prodávat od 1. srpna do 30. listopadu.

INZERCE

Koupím
staré MOtOCYKLY
(Jawa, čz, velorex, čechie a jiné) k renovaci!
Klidně i úplná torza a vraky!
Dále koupím nové i použité díly
na tyto motocykly, literaturu a podobně.

tel.: 739 071 053

Mobil: 602 583 607 • Telefon: 516 453 083
E-mail: kovosrot.hensl@seznam.cz • www.kovosrothensl.cz

Změňte práci
a staňte se hrdinou
naší výroby

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

www.hrdinouvife.cz
703 155 259

Spisovatel Karel Poláček: Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý...

Tajenka: ...tě vytáhne z louže.
INZERCE

ITAB Shop Concept CZ
• Jsme součástí velké mezinárodní
společnosti ITAB SHOP CONCEPT AB.
• Zabýváme se návrhem, konstrukcí,
výrobou a dodávkami vybavení
obchodů a supermarketů.
• Jsme moderní společností s orientací
na vývoj a vyspělé technologie.
Hledáme nové kolegy, kteří nám pomohou dále rozvíjet naši ﬁrmu.

Možnost uplatnění v naší společnosti:

•
•
•
•

ServiSní technik
Pracovník lakovny
obSluha cnc
Svářeč

Více informací o aktuálně nabízených pozicích získáte
na tel.: 516 805 851 nebo na e-mailu: info.162@itab.com
ITAB SHOP CONCEPT CZ, a. s. | Chrudichromská 2364/19, 680 01 Boskovice, Česká republika
tel.: +420 516 805 900| fax: +420 516 805 901| e-mail: info.162@itab.com| www.itab.com

www.itab.com

Brno, Blansko a Vyškov
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Matná Zbrojovka už loví posily

Brňané reagují na slabý start druholigové sezony. Po záložníkovi Davidu Krškovi přišel útočník Jan Pázler
ROBIN KRUTIL
BRNO | Bodových ztrát už bylo dost,
usoudilo vedení fotbalové Zbrojovky.
Po mizerném vstupu do druholigové sezony se konečně rozhoupalo a začalo posilovat kádr.
Po třetím kole Brňané přetáhli ze sousední Líšně záložníka Davida Kršku, na
začátku tohoto týdne získali na hostování z prvoligového Liberce útočníka
Jana Pázlera. „Honzův příchod je reakcí
na nevydařený vstup do sezony, slibujeme si od něj zkvalitnění útočné fáze,“
oznámil na klubovém webu sportovní
manažer Tomáš Požár.
Pázler je na druhou ligu mimořádný
úlovek, v letech 2016 a 2018 byl v dresu Hradce Králové nejlepším kanonýrem soutěže. Zvládl také nastřádat 105
startů a 16 zásahů v první lize. „Vím, že
se Zbrojovka minulý rok rvala o postup
do posledních vteřin, je škoda, že to
v baráži nevyšlo. Teď se budeme rvát
znovu a věřím, že k tomu přispěju svým
dílem. Vím, že se ode mne budou očekávat především góly,“ prohlásil osmadvacetiletý útočník, který by si mohl odbýt
premiéru v pátečním domácím duelu
s Vítkovicemi (začátek v 19 hodin).
To drobný středopolař Krška už ve
Zbrojovce stihl dva zápasy. Z výhry se
zatím neradoval, při debutu proti Pardubicím byl ovšem nejlepším brněnským
hráčem. „Je velmi dobrý na balonu, umí
sehrát kolmé balony, umí řešit herní situace. Věřím, že pro nás bude přínosem,“
chválil trenér Pavel Šustr. „Mluvil jsem
s trenérem a ten mi řekl, že jsem nepřiINZERCE

Záložník David Krška po svém příchodu z Líšně hru Zbrojovky výrazně oživil, k procitnutí z krize to však zatím nestačilo. FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
šel, abych seděl na lavce,“ podotkl Krška, který si musel zvykat na novou roli.
„V Líšni jsem hrál levého záložníka,
a když byl balon na druhé straně hřiště,
tak jsem mohl šetřit síly. V prostředku
člověk pořád musí být ostražitý, hráč
k němu může přiběhnout z jakékoliv
strany. Musím se do toho znovu dostat.“
Zbrojovka každopádně novou krev
potřebovala, protože hned zkraje sezony zabředla do krize. Z dosavadních

pěti druholigových utkání vyhrála jediné a místo toho, aby podle svých předpokladů vévodila tabulce, trčí až na devátém místě. „Všechno je o tom, že hráči
do toho mají jít víc, víc a víc. Musí se naučit, že každý zápas bude boj,“ upozorňuje kouč Šustr, který si posteskl také
nad nedostatkem sebevědomí a klidu.
Při poslední porážce 1:2 na hřišti pražské Dukly však jeho celek selhal ve
všech ohledech. „Těžko jsme zachytávali náběhové situace, hráči se po ztrátách
pomalu vraceli a naopak přechod do útoku byl komplikovaný. Celkově jsme
předvedli po všech stránkách špatný výkon,“ zlobil se Šustr. „Musíme si okamžitě sednout a důrazně si zopakovat,
o co hrajeme, a uvědomit si, že ne vše
musí běžet stejně jako doposud. Hráči
aktuálně mají ideální podmínky pro to,
aby mohli dobře hrát a dobře trénovat.
Pokud si toho nebudou vážit, přijdou nějaké změny,“ varoval kouč.
Už po dvou kolech měly mužstvo vyburcovat pokuty. Příchod Pázlera naznačuje, že nyní mohou přijít na řadu i personální zásahy.

Klub plavecké školy
Krokodýl Brno nabízí:
- Plavání dětí od 5 let
- Základní a zdokonalovací plavání
- Kondiční plavání i pro dospělé
- Výkonnostní a závodní plavání
Plaveme na bazénech:
Tesla, Ponávka, Lužánky, Kraví hora, Kohoutovice a ZŠ Herčíkova

Pořádáme akce pro děti i mimo bazén - např. v zimě pobyty
na horách, v létě stanový tábor apod.

Přihlášky je možné podávat prostřednictvím
elektronických přihlášek na http://www.plavanikrokodyl.cz/

tel.: 737 833 651 (Jiřina Cvrčková)
tel.: 606 454 352 (Ing. Zdeňka Šamánková)
e-mail: info@plavanikrokodyl.cz, www.plavanikrokodyl.cz
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